
pondělí úterý středa čtvrtek pátek sobota neděle
1.10.2018 2.10.2018 3.10.2018 4.10.2018 5.10.2018 6.10.2018 7.10.2018

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

Kapsa plněná pudingem, bílá 
káva nebo čaj

 Obložený talířek                          
s vysočinou a sýrem, máslo, 

pečivo, bílá káva nebo čaj

Smetanový jogurt, džem, 
chléb, pečivo, bílá káva nebo 

čaj
Chléb se šunkovou pěnou, 

káva s mlékem nebo čaj
Vánočka, máslo, džem, bílá 

káva nebo čaj 
Sýrová pomazánka s 

hermelínem, pečivo, káva 
nebo čaj

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

Zelenina dle denní nabídky Ovoce dle denní nabídky Zelenina dle denní nabídky Jablkovo mrkvová 
přesnídávka Ovoce dle denní nabídky Jogurt s ovocem Ovoce dle denní nabídky

7

Hovězí vývar s rýží Jemná zeleninová Boršč se zakysanou 
smetanou

Drůbeží vývar                                      
s celestýnskými nudlemi                       

a zeleninou
Gulášová polévka 

Hovězí vývar                            
se zeleninou                 

a drožďovými knedlíčky
Čočková polévka s mrkví

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

Staročesk pečen plec       se 
špenátem, vařené brambory

Kuřecí stehno na česneku se 
smetanovými bramborami

Smažené rybí prsty                    
s bramborovou kaší                 

Dušené hovězí                        
po znojemsku, houskový 

knedlík

Pečené rybí filé                                
na anglické slanině                                                          
vařené brambory

Vepřové švej ču žou, dušená 
rýže

Pečené kuře alá bažant, 
vařené brambory

1,3,7 1,3,7,9 1,3,4,7 1,3,7,10 4,7 1,2,3,6,12 1

Dušená čočka                                   
na kyselo, vařené vejce, 

kyselá okurka
Zeleninový salát, vícezrnné 

pečivo

Buchtičky s vanilkovým 
krémem                                  

/nedoporučeno objednávat 
pro dietu č.9/

¨Kapustové medailonky 
vařené brambory

Kuskus s pečenou zeleninou 
a bylinkovým dresingem

Květákový mozeček, 
petrželkové brambory,                

Halušky s bylinkami               
a balkánským sýrem

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

Ovoce Rohlíček Okurkový salát /1/, ovoce/2/ Salát z čínského zelí Ovocný kompot Sušenka Zeleninový salát

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

Termix, pečivo Jogurt
Vícezrnný chléb s taveným 

sýrem Koláček, mléko Šlehaný tvaroh s kakaem Vanilkový puding                             
s ovocem                   

Listový rohlíček

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

Masová směs se zeleninou, 
chléb

Hovězí vývar se zeleninou, 
játrovými knedlíčky a 

vlasovými nudlemi
Těstoviny s boloňskou 

omáčkou, sýr
Salát z krabích tyčinek, 

pečivo
Gothaj s cibulí a octem chléb 

nebo pečivo Bramborová polévka Škvarková pomazánka                                   
s jarní cibulkou, chléb

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

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

ŠÉFKUCHAŘ            JIŘÍ 
JIŘÍKPŘEJEME VÁM DOBROU CHUŤ JÍDELNÍ LÍSTEK PRO VÁS PŘIPRAVIL:

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:

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 01.10.2018 do 07.10.2018

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:


