
pondělí úterý středa čtvrtek pátek sobota neděle
28.5.2018 29.5.2018 30.5.2018 31.5.2018 1.6.2018 2.6.2018 3.6.2018

Kladenská pečeně, máslo,                    
pečivo, chléb                                

bílá káva nebo čaj
Pomazánka z kuřecího masa, 

pečivo, bílá káva nebo čaj
Smetanový jogurt                               

s medem a grankem,  pečivo                                        
káva s mlékem nebo čaj

Vánočka, máslo, džem              
kakaový nápoj nebo čaj

Paštika, máslo, chléb, pečivo, 
bílá káva nebo čaj

Makovka, med nebo džem, 
máslo, pečivo, chléb, bílá 

káva, čaj

Chléb, máslo, tavený sýr, 
vařené vejce, 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 Mrkvovo jablečná 
přesnídávka Ovoce dle denní nabídky Zelenina dle denní nabídky Ovoce dle denní nabídky Ovoce dle denní nabídky Domácí jablečný kompot                   

se skořicí a medem

9 1,3,7

Uzená polévka                                 
s kroupami

Bramborová Hovězí vývar se zeleninou                        
a drobením

Dršťková polévka z hlívy 
ústřičné 

Jemná cibulová polévka                         
s petrželkou 

Slepičí vývar se zeleninou                              
a těstovinami  

Hráškový krém se zakysanou 
smetanou

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

Segedínský vepřový guláš, 
houskové knedlíky

Pečený karbanátek,                          
bramborová kaše                  

 Maminčino kuře                  na 
žampionech s drůbežími játry 

a širokými nudlemi
Vepřové maso v mrkvi, vařené 

brambory

Masová směs s kuřecím 
masem a zeleninou,dušená 

rýže
Myslivecká vepřová kýta, 

těstoviny
Pečená vepřová krkovice, 

bramborové knedlíky, 
smetanový špenát

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

Rýžový nákyp se švestkami                                  
Nedoporučeno objednávat 

pro dietu č.9
Kapustový karbanátek, vařené 

brambory, tatarská omáčka

4,7 1,3,7 1,3,6,7 1,3,7 1,3,7 3,7 1,3,7

Perníček Okurkový salát                                                                Salát z čínského zelí/1/                                    
Ovocný kompot/2/

Dezert ze zakysané smetany a 
tvarohu

Hlávkový salát Mrkvový salát s ananasem Sušenka

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

Pudinkový dezert Koláč s ovocnou náplní Termix, pečivo Vícezrnný chléb, tavený sýr, 
mléko Jablečný závin Ovocná přesnídávka, pečivo Dalamánek, máslo, rajče

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

Drůbeží játra na anglické 
slanině, chléb

Grilovaný hermelín                       
americký dresink, pečivo

Zeleninové lečo s vejci a 
šunkou, chléb

Sekaná pečeně, chléb, 
hořčice, okurka

Pomazánka z pečeného 
vepřové masa, pečivo

Hovězí vývar se zeleninou, 
játrovými knedlíčky a 

vlasovými nudlemi
Šunkovo sýrová pomazánka,                     

chléb                                         

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

ŠÉFKUCHAŘKA     
MONIKA LINKOVÁ

JÍDELNÍ LÍSTEK od 28.5.2018 do 3.6.2018
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