
PONDĚLÍ ÚTERÝ STŘEDA ČTVRTEK PÁTEK SOBOTA NEDĚLE
04.03.2019 05.03.2019 06.03.2019 07.03.2019 08.03.2019 09.03.2019 10.03.2019

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

Závin s makovou nebo 
jablečnou náplní,  kakao nebo 

čaj
Šunka, sýr, máslo,, chléb, bílá 

káva 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

Čočková Uzený bujón s česnekem, 
bramborami a vajíčkem Zeleninová s kapáním Hovězí vývar se strouháním Zelná s klobásou Krupicová s vejcem Hrachová

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

Drůbeží játra                                  
na slanině se zeleninou, 

opečené brambory, americký 
dresink

Pečený vepřový bůček, zelí 
dušené, bramborový knedlík

Kuřecí maso sweet and sour, 
dušená rýže               /kuř.prsa, 

ananas, mrkev, paprika/

Svíčková na smetaně                     
s hovězím masem                          

a houskovým knedlíkem
Čevabčiči s cibulí, vařené 

brambory, hořčice
Vepřové kostky na slanině, 

dušená rýže
Smažený kuřecí řízek, 
šťouchané brambory

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

Čínské nudle se zeleninou a 
sýrem

Bramborové šišky plněné 
mákem nebo povidly, máslo                 
Nedoporučeno objednávat 

pro dietu č.9/

Smažený květák, petrželkové 
brambory, tatarská omáčka

Zeleninový salát s anglickou 
slaninou,pečivo

Rýžový nákyp se švestkami                                                            
Nedoporučeno objednávat 

pro dietu č.9
Zapečené brambory se 

zeleninou

Bramborové noky se 
smetanovou - šunkovou 

omáčkou, sýr 

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

Sušenka Ovoce
Ovoce/1/                     

Okurkový salát /2/ Zákusek Rajčatový salát/1/                                 
Ovocný kompot/2/ Sušenka Ledový salát se zálivkou

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

Škvarkový chléb, 
pomazánkové máslo

Banán s čokoládovou 
polevou

Kapsa s boloňskou náplní Pečivo, máslo, mléko Termix, pečivo Koláč s ovocnou náplní Listový šáteček

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

Pomazánka z pečeného 
vepřového masa, chléb Vlašský salát, chléb Obložený chléb masovou 

směsí, krájená zelenina
Zeleninové lečo s vejci a 

slaninou, chléb
Těstoviny se zadělávanou 

kapustou a slaninou
Gulášová polévka,                         

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

ŠÉFKUCHAŘKA 
MONIKA LINKOVÁ

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:

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 4.3.2019 do 10.3.2019

Snídaně

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

Obsahuje alergeny: Obsahuje alergeny: Obsahuje alergeny:

Menu oběd 2

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


