
PONDĚLÍ ÚTERÝ STŘEDA ČTVRTEK PÁTEK SOBOTA NEDĚLE
16.4.2018 17.4.2018 18.4.2018 19.4.2018 20.4.2018 21.4.2018 22.4.2018

 Šunka, máslo, pečivo,                              
bílá káva nebo čaj

Chléb, máslo, med, bílá 
káva nebo čaj

Paštiková pomazánka                 
s máslem, krájená 
zelenina, pečivo,                                                      

bílá káva nebo čaj

Makový loupák                           
s máslem a džemem,                            

bílá káva nebo čaj

Bílý jogurt                              
s kakaovými kuličkami, 

pečivo,                                           
káva s mlékem nebo čaj

Kobliha plněná džemem,                             
bílá káva nebo čaj

Šunková pomazánka, 
chléb, čaj nebo bílá káva

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 Ovocná přesnídávka Ovoce dle denní nabídky Zelenina dle denní nabídky Ovoce dle denní nabídky Mléko s pečivem Ovoce dle denní nabídky

9 1,3,7

Zeleninový vývar                                        
se špenátovým kapáním

Luštěninová polévka                    
se zeleninou

Kmínová se zeleninou     a 
vejcem

Hovězí vývar                                     
se zeleninou              

a játrovou zavářkou
Jemný květákový krém                                                            Thajská                                            

se zeleninou a rýží
 Italská minestrone                  
s rajčaty, zeleninou                   

a těstovinami 

1,3,7,9 1,3,7,9 1,3,7,9 1,3,7,9 1,3,7,9 2,6,9 1,3,7,9

Vepřová kýta na paprice,                                     
houskový knedlík

Máslový řízek                                                  
s bramborovou kaší,                 

řez sterilované okurky
Kuřecí čínská směs se 
zeleninou, dušená rýže

Ražniči na plechu, 
brambory vařené, tatarská 

omáčka
Štěpánská hovězí pečeně                                        
s houskovým knedlíkem

 Smažená aljšská treska                                 
s bramborovým salátem              

Pečené kuře na zbojnický 
způsob, dušená rýže                   

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

Zapečené brambory              
se zeleninou, rajčaty                 

a  sýrem, 

Bavorské vdolečky s 
povidly a tvarohem                  

nedoporučeno objednávat 
pro dietu č.9

Špekové knedlíky                     
s kysaným zelím                     

a smaženou cibulkou, 

Květákové placičky, 
petrželkové brambory, 

tatarská omáčka
Zeleninové rizoto, sýr Halušky se slaninou a 

uzeným sýrem

Tvarohové knedlíky                           
s ovocnou náplní, přelité 

máslem s cukrem                                                               
nedoporučeno objednávat 

pro dietu č.9

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

Hlávkový salát                            
se sladkokyselou zálivkou Ovocný kompot Sušenka Salát z červené řepy Mrkvový salát                              

s pomerančem Ovoce Ovocný kompot

9

Perník s ovocnou náplní Vícezrnný chléb, máslo, 
rajče Vanilkový puding                   Šlehaný tvarohový dezert Croissant s máslem Pečivo, tavený sýr, mléko Listový šáteček

7 1,3,7 7 1,3,7 1,3,7,8 1,3,7 1,3,7

Pečený vepřový bůček, 
chléb, hořčice, okurka

Míchaná vejce s anglickou 
slaninou, chléb

Sýrový talířek, máslo, 
pečivo

Těstovinový salát se 
zeleninou a šunkou Gothaj s cibulí, chléb Bramborový guláš                Obložený talířek s 

vysočinou a sýrem, pečivo

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

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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