
PONDĚLÍ ÚTERÝ STŘEDA ČTVRTEK PÁTEK SOBOTA NEDĚLE
25.02.2019 26.02.2019 27.02.2019 28.02.2019 01.03.2019 02.03.2019 03.03.2019

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

bílá káva nebo čaj
Šunka, máslo, sýr, chléb, 
pečivo, bílá káva nebo čaj

Paštiková pomazánka                 
s máslem, krájená 
zelenina, pečivo,                                                      

bílá káva nebo čaj

Chléb, pečivo, máslo, 
vejce natvrdo, tavený sýr, 

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

Ovocná přesnídávka Ovoce dle denní nabídky Ovoce dle denní nabídky Zelenina dle denní nabídky Ovoce dle denní nabídky Jablečný kompot Ovoce dle denní nabídky

9 1,3,7

Frankfutská Luštěninová polévka                    
se zeleninou

Hovězí s masovými 
knedlíčky

Kmínová se zeleninou     a 
vejcem

Jemný květákový krém                                                            Thajská                                            
se zeleninou a rýží Bramborová

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

Kuřecí roláda plněná 
sušenými rajčaty, 
bramborová kaše

Krůtí medailonky se 
smetanovou omáčkou, 
šťouchané brambory s 

cibulkou

Štěpánská hovězí 
pečeně,houskový knedlík

Rizoto s vepřovým masem 
a zeleninou

Vepřová kýta na paprice,                                     
houskový knedlík

Pečené kuře na zbojnický 
způsob, těstoviny               

Ražniči na plechu, 
brambory vařené, tatarská 

omáčka

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

Stroganov ze sojového 
masa, rýže

Halušky se slaninou a 
uzeným sýrem Špagety po uhlířsku, sýr

Květákové placičky, 
petrželkové brambory, 

tatarská omáčka

Bramborové šišky plněné 
povidly, přelité máslem, 

cukr

Taštičky se sýrem, 
petrželkové brambory, 

tatarská omáčka

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

Šopský salát Okurkový salát Sušenka Salát z červené řepy Ovocný kompot Mrkvový salát s ananasem Ovocný kompot

9

Vícezrný chléb se sýrem Koláč, mléko
Selský rohlík, 

pomazánkové máslo, 
mléko

Tvarohový dezert s piškoty Ovocná přesnídávka, 
pečivo Jablečný závin Pečivo, tavený sýr, rajče

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

Masová směs se 
zeleninou, chléb

Sekaná pečeně, hořčice, 
okurka, chléb, pivo

Sýrový talířek, máslo, 
chléb, pečivo

Těstovinový salát se 
zeleninou a šunkou

Halušky se smetanovou 
omáčkou a anglickou 

slaninou

Gothaj s cibulí a octem, 
chléb

Obložený talířek s 
vysočinou a sýrem, 

pečivo, chléb

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

ŠÉFKUCHAŘKA                      
MONIKA LINKOVÁ

Obsahuje alergeny: Obsahuje alergeny: Obsahuje alergeny:

Menu oběd 2

Obsahuje alergeny: 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: 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: 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:

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

JÍDELNÍ LÍSTEK od 25.2.2019 do 3.3.2019

Snídaně

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


