
pondělí úterý středa čtvrtek pátek sobota neděle
18.03.2019 19.03.2019 20.03.2019 21.03.2019 22.03.2019 23.03.2019 24.03.2019

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

Koláč s ovocnou náplní ,                                          
bílá káva nebo čaj, chléb, 

pečivo, máslo

Budapešťská pomazánka s 
kapií, chléb, pečivo,  bílá káva 

nebo čaj

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

čaj

Tavený sýr, máslo, džem, 
med, pečivo nebo chléb, bílá 

káva, čaj
Vajíčková pomazánka, chléb, 

pečivo, bílá káva nebo čaj

Obložený talířek                             
s uzeninou a sýrem, máslo, 

chléb, pečivo, bílá káva nebo 
čaj

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

Zelenina dle denní nabídky Ovoce dle denní nabídky Zelenina dle denní nabídky Ovoce dle denní nabídky Ovoce dle denní nabídky Jablečný kompot se skořicí Pečivo s mlékem

Uzený vývar s kroupami Zeleninový vývar                            
s bulgurem

Kulajda s vejcem
Drůbeží vývar                                     

s krupicovým kapáním Pórková s vejcem Hovězí vývar                                                 
se zeleninou a nudlemi

Rajská polévka                               
s těstovinou

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

Vepřová kotleta zapečená na 
smetaně s paprikami, 
petrželkové brambory

Zbojnická hovězí pečeně, 
těstoviny

Halušky s uzeným masem a 
kysaným zelím

Kuřecí prsa v pivním těstíčku, 
vařené brambory, tatarská 

omáčka
Debrecínský guláš                                      

s houskovým knedlíkem

Pečená vepřová kýta 
protýkaná mrkví, šťouchané 

brambory                    

Smažený kuřecí řízek, 
brambory s máslem

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

Vločková kaše s mlékem, 
skořicí, borůvkami                    

a banánem

Placičky z rybího filé  s jarní 
cibulkou  s petrželkovými 

bramborami

Kynuté knedlíky                         
s povidly s moučkovým 

cukrem a máslem,                                                         
nelze objednat pro dietu č.9 

Bramborové noky s omáčkou 
z drcených rajčat a zeleniny, 

sypané sýrem
Kapustové karbanátky, vařené 

brambory, tatarská omáčka
Těstoviny se sýrovo 

smetanovou omáčkou s 
bylinkami

Houbové ragú, bramborový 
knedlík

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

Rajčatový salát /1/                                  
Ovocný kompot/2/                              Mrkvový salát s jablky Ovoce

Ledový salát s červenou 
řepou Sušenka Zelný salát s koprem Okurkový salát 

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

Ovocná přesnídávka, pečivo Mléčná rýže s kakaem Pečivo, máslo, mléko Švestkový koláč s drobenkou Vícezrnný chléb s máslem Dezert ze zakysané smetany Listová rolka

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

Kuřecí jatýrka                                                
se zeleninou, chléb

Vídeňské párky s hořčicí, 
pečivo

Ruské vejce se zeleninou                            
a šunkou, pečivo Rybičková pomazánka, chléb Čínské nudle se zeleninou                  

a uzeným sýrem
Šumavská bramborová 

polévka Turistická pomazánka, chléb

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

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 18.3.2019 do 24.3.2019

Snídaně
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Přesnídávka
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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
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