JÍDELNÍ LÍSTEK NA OBDOBÍ OD 08.10.2018 DO 14.10.2018
Den

Po
8.10.

Út
9.10.

St
10.10.

Čt
11.10.

Pá
12.10.

So
13.10.

Ne
14.10.

Snídaně

Oběd

Svačina

Večeře

3
jogurt ovocný, čaj, máslo rostlinné, houska, chléb
2
jogurt ovocný, čaj, máslo rostlinné, houska
9, 9in
čaj, máslo rostlinné, jogurt dia, chléb , 9 in - ovoce
3
čaj, chléb, rohlík, máslo rostlinné, paštika
2
čaj, houska D2, máslo rostlinné, paštika
9, 9in
čaj, chléb, paštika , 9 in - ovoce
3, 9
káva bílá, makovec
2
káva bílá, Listový koláč jablečný
9 in
káva bílá, makovec, ovoce
3
čaj, chléb, houska, sýr žervé, máslo rostlinné
2
čaj, houska D2, sýr žervé, máslo rostlinné
9, 9 in
čaj, chléb, sýr žervé, máslo rostlinné, 9in - ovoce
3
čaj, chléb, houska, máslo rostlinné, párek jemný, hořčice
2
čaj, houska D2, máslo rostlinné, párek jemný, kečup
9, 9in
čaj, chléb, máslo rostlinné, párek jemný, hořčice
9 in - ovoce
3
čaj, chléb, houska, máslo rostlinné, sýr lučina
2
čaj, houska D2, máslo rostlinné, sýr lučina
9, 9in
čaj, chléb, máslo rostlinné, sýr lučina , 9 in - ovoce
3, 2
kakao, bábovka
9, 9in
kakao, vánočka dia , 9 in - ovoce

3, 9, 9 in
ovocný sirup, polévka drůbková s nudlemi,
fazole po mexicku
2
ovocný sirup, polévka drůbková s nudlemi,
brambory, párek jemný
3, 2, 9, 9 in
čaj, polévka dršťková, těstoviny, kuře na
paprice

3, 2, 9, 9 in
ovoce, pudink s
piškoty

3, 2, 9
čaj, krupicová kaše
9 in
čaj, chléb namazaný, krupicová kaše

3, 2, 9, 9 in
ovoce

3, 2, 9, 9 in
polévka kedlubnová, vepřová játra, brambory,
tatarská omáčka

3, 9, 9 in
chléb s paštikou a
zeleninou
2
houska s paštikou a
zeleninou
3, 2, 9, 9 in
koblihový banánek s
náplní

3, 9
polévka kulajda, čaj, chléb
2
polévka kulajda, čaj, houska D2
9 in
polévka kulajda, čaj, ovoce, chléb
3, 9, 9i
čaj, chléb, sýr tavený, máslo
2
čaj, sýr tavený, velká pletýnka, máslo
9 in – jogurt dia

3, 9, 9 in
ovocný sirup, polévka zeleninová, čočka na
kyselo, okurka sterilovaná, párek liberecký
2
ovocný sirup, polévka zeleninová, červená
čočka s párkem
3, 2, 9, 9 in
3, 2, 9, 9 in
ovocný sirup, polévka slepičí s kapáním, guláš jogurt bílý
maďarský, rýže dušená

3, 2, 9
čaj, Rybí filé přírodní, brambory, zelenina
9 in
čaj, Rybí filé přírodní, brambory, zelenina, chléb
namazaný

3, 2, 9, 9 in
ovocný sirup, kompot, polévka hovězí s
játrovou zavářkou, pečená krkovice,
bramborová kaše, salát rajčatový

3, 2, 9, 9 in
turecká káva,
zákusek

3, 9, 9in
čaj, chléb, zelenina, pomazánka budapešťská
2
čaj, veka, zelenina, pomazánka budapešťská
9 in - přesnídávka dia

3, 2, 9, 9 in
ovocný sirup, knedlíky kynuté ( s b), polévka
vločková, guláš zabijačkový

3, 2, 9, 9 in
ovoce

3, 9,9in
čaj, salám, máslo, chléb, zelenina, 9in - ovoce
2
čaj, salám , máslo, veka, zelenina

3, 9
čaj, chléb, guláš bramborový
2
čaj, guláš bramborový, rohlík D2
9 in
čaj, chléb, guláš bramborový, chléb namazaný

Změna jídelního lístku vyhrazena. Veškeré námi připravované pokrmy a nápoje mohou obsahovat alergeny č. 1.-14. Informace o alergenech v daném pokrmu nebo nápoji Vám bude
poskytnuta v kanceláři vedoucí stravovacího provozu.
Vypracoval: Miloslav Sládek: ....................................

Schválil: PhDr. Mgr. Jaroslav Zeman: ....................................

