
pondělí úterý středa čtvrtek pátek sobota neděle
28.01.2019 29.01.2019 30.01.2019 31.01.2019 01.02.2019 02.02.2019 03.02.2019

Šunková pomazánka, pečivo, 
bílá káva nebo čaj

Kapsa plněná, kakao nebo čaj, 
chléb, pečivo, máslo

Obložený talířek                                                
se sýrem a uzeninou, pečivo                          

bílá káva nebo čaj

Chléb, pečivo, máslo, džem 
nebo med                    

káva, bílá káva, čaj
Pomazánka sýrová, chléb, 
pečivo, bílá káva nebo čaj

Vánočka, chléb, pečivo, máslo, 
džem nebo med, kakaový 

nápoj nebo čaj

Obložený talířek                                     
s uzeninou a  taveným sýrem, 

pečivo,                                         
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 Jablečný kompot se skořicí Ovoce dle denní nabídky Zelenina dle denní nabídky

9

Kapustová se slaninou Polévka hovězí s masovými 
knedlíčky Couračka Zeleninový krém se smetanou Zabijačková Hovězí vývar se zeleninou a 

nudlemi
Fazolová

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

Masová směs se zeleninou, 
dušená rýže

Burgunská hovězí pečeně, 
houskový knedlík

Aljašská treska pečená                 
na másle, vařené brambory, 

restované fazolové lusky                    
s anglickou slaninou 

Sekaná pečeně,                           
bramborový salát

Pečený prejt, brambory 
vařené, kysané zelí

Vepřová plec na houbách, 
těstoviny

Hovězí maso vařené, koprová 
omáčka, houskový knedlík

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

Bulgurové rizoto s červenou 
řepou a zeleninou, sypané 

sýrem

Květákový mozeček, 
petrželkové brambory s 

máslem

Bavorské vdolečky                      
s povidly a šlehačkou sypané 

tvarohem                     
nedoporučeno objednávat pro 

dietu č.9 

Bramborové noky se sýrovou 
omáčkou, špenátem a 

anglickou slaninou

Tvarohové knedlíky s ovocnou 
náplní, přelité máslem                                  

nedoporučeno objednávat pro 
dietu č.9             

Zapečené těstoviny se 
zeleninou              

Taštičky se sýrem, vařené 
brambory, tatarská omáčka

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

Salát z čínského zelí Okurkový salát Ovoce Perníček Ovoce Ovocný kompot Sušenka

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

Vícezrnný chléb s máslem, 
mléko Ovocný jogurt Pečivo, pomazánkové 

máslo,mléko Jablečný závin Ovocná přesnídávka Dalamánek se sýrem, mléko Ořechový řez

1,3,7,9 1,3,7,8 1,3,7 1,3,7 1,3,7,8,11 1,3,7

Brambory s tvarohem, 
pažitkou a máslem

Těstovinový salát se šunkou a 
zeleninou

Pečené vepřové maso, okurka, 
hořčice, chléb, pivo Vídeňské párky, hořčice, chléb Chléb, tavený sýr, máslo, rajče Frankfurtská polévka s 

uzeninou
Tuňáková pomazánka s vejci                
a řapíkatým celerem, pečivo                                      

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

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

ŠÉFKUCHAŘKA     
MONIKA                    

LINKOVÁ

Obsahuje alergeny: Obsahuje alergeny: Obsahuje alergeny:

Menu oběd 2

Obsahuje alergeny: Obsahuje alergeny: Obsahuje alergeny: Obsahuje alergeny:

JÍDELNÍ LÍSTEK od 28.1.2019 do 3.2.2019

Snídaně

Obsahuje alergeny: Obsahuje alergeny: Obsahuje alergeny: Obsahuje alergeny: Obsahuje alergeny: Obsahuje alergeny:

Obsahuje alergeny: Obsahuje alergeny:

Obsahuje alergeny:

Přesnídávka
Obsahuje alergeny: Obsahuje alergeny: Obsahuje alergeny: Obsahuje alergeny: Obsahuje alergeny: Obsahuje alergeny: Obsahuje alergeny:

Obsahuje alergeny: Obsahuje alergeny:

Obsahuje alergeny: Obsahuje alergeny:

Menu oběd 1

Obsahuje alergeny: Obsahuje alergeny: Obsahuje alergeny: Obsahuje alergeny: Obsahuje alergeny: Obsahuje alergeny: Obsahuje alergeny:

Polévka oběd

Obsahuje alergeny: Obsahuje alergeny: Obsahuje alergeny:

Obsahuje alergeny: Obsahuje alergeny:

Obsahuje alergeny: Obsahuje alergeny:

Svačina

Obsahuje alergeny: Obsahuje alergeny: Obsahuje alergeny: Obsahuje alergeny: Obsahuje alergeny: Obsahuje alergeny: Obsahuje alergeny:

Dezert

Obsahuje alergeny: Obsahuje alergeny: Obsahuje alergeny:

PŘEJEME VÁM DOBROU CHUŤ
Na požádání lze připravit vegetariánskou stravu Veškerou
stravu jsme schopni připravit i v dietních úpravách pokud není stanoveno jinak
Klienti si mohou mimo jídelní lístek objednat, či změnit druh jídla včetně vegetariánských pokrmů.
U snídaní a večeři mají k dispozici výběr z pečiva, marmelády, paštiky, sýry, uzeniny apod. („švédský stůl“).

JÍDELNÍ LÍSTEK PRO VÁS PŘIPRAVILA:

Obsahuje alergeny: Obsahuje alergeny:

Druhá večeře

Obsahuje alergeny: Obsahuje alergeny: Obsahuje alergeny: Obsahuje alergeny: Obsahuje alergeny: Obsahuje alergeny: Obsahuje alergeny:

Večeře

Obsahuje alergeny: Obsahuje alergeny: Obsahuje alergeny:


