
PONDĚLÍ ÚTERÝ STŘEDA ČTVRTEK PÁTEK SOBOTA NEDĚLE
19.2.2018 20.2.2018 21.2.2018 22.2.2018 23.2.2018 24.2.2018 25.2.2018

Kapsa plněná pudinkem, 
kakao nebo čaj

Chléb s pomazánkovým 
máslem s pažitkou                       

a vařeným vejcem, bílá káva 
nebo čaj

Turistická pomazánka, 
pečivo, bílá káva nebo čaj

Obložený talířek                        
se šunkou a sýrem, pečivo, 

bílá káva nebo čaj
Závin s makovou náplní,  

kakao nebo čaj
Lučina, pečivo, bílá káva nebo 

čaj
Vánočka, máslo, med nebo 

džem, bílá káva nebo čaj

1,3,7 1,3,7 1,3,7 1,3,7 1,3,7 1,3,7 1,3,7

Ovoce dle denní nabídky Zelenina dle denní nabídky Ovoce dle denní nabídky Ovoce dle denní nabídky Zelenina dle denní nabídky Ovoce dle denní nabídky Ovocná přesnídávka                     

9 9

Uzený bujón                                  
s česnekem, bramborami                        

a vajíčkem
Zeleninový krém Mrkvový krém                                

se zakysanou smetanou  
Zeleninový vývar se 

strouháním Zelná s klobásou Krupicová s vejcem Hovězí  polévka s kapustou                             
a rýží

3,9 1,7,9 1,7,10 1,3,9 1,3,7,9 1,3,7 9

Pečený vepřový bůček                    
s dušeným bílým zelím                 

a bramborovým knedlíkem

Drůbeží játra                                  
na slanině se zeleninou, 

brambory, americký dresink
Rizoto s vepřovým masem                                 
a zeleninou, kyselá okurka

Svíčková na smetaně                     
s hovězím masem                          

a houskovým knedlíkem
Čevabčiči s cibulí, vařené 

brambory, hořčice
Vepřové kostky na slanině, 

dušená rýže
Uzené maso s bramborovou 

kaší

1,3,10 1,6,7,9,10 1,9,10 1,3,7,9,10 7, 10 3,4,7,9 1,7

Noky se sójovým masem             
v omáčce z drcených rajčat s 

čerstvou bazalkou sypané 
sýrem  

Smetanová omáčka s hlívou 
ústřičnou, houskový knedlík

Smažený květák, petrželkové 
brambory, tatarská omáčka

Žemlovka s jablky a tvarohem                           
Nedoporučeno objednávat 

pro dietu č.9
Čínské nudle se zeleninou a 

sýrem
Zapečené těstoviny                           

se zeleninou, kyselá okurka
Halušky s vejci                               
sypané sýrem

1,3,6,7,9 1,3,7 1,3,7,9,10 1,3,7 1,3,7,9 1,3,7,9,10 1,3,7

Ovoce Zákusek
Ředkvičkový salát                          
s čínským zelím,                              

pažitkou a zakysanou 
smetanou

Ovocný kompot Ledový salát se zálivkou Sušenka Zelný salát s mrkví

1,3,7 7 1,3,7 7 1,3,7

Banán s čokoládovou 
polevou

Termix, pečivo Kapsa s boloňskou náplní Pečivo, máslo, mléko Ořechový řez Koláč s ovocnou náplní Ovocný jogurt

1,3,7 1,3,7 1,3,7,9 1,3,7 1,6,7,8 1,3,7 7

 Dušená mrkev s hráškem, 
petrželkové brambory

Obložený chléb masovou 
směsí, krájená zelenina

Gulášová polévka,                         
pečivo

Pomazánka z rybího filé                  
se zeleninou, pečivo

Zeleninové lečo s vejci a 
slaninou, chléb Vlašský salát, pečivo Utopenci s cibulí, chléb, pivo

7 1,3,7,9 1,3,7,9 1,3,4,7,9,10 1,3 1,3,6,7,9,10 1,3,7,9

Dle denní nabídky Dle denní nabídky Dle denní nabídky Dle denní nabídky Dle denní nabídky Dle denní nabídky Dle denní nabídky
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