Jídelní lístek na dobu od 10.12.-16.12.2018
datum

10.12.

den

PO

snídaně

přesnídávka

Bílá káva,čaj, plundrový
čtverec s hruškovou
Bílá káva, čaj, lučina
náplní, dia šáteček s
se šunkou, veka chia
jablky

oběd

polévka / hlavní jídlo

Slepičí s těstovinou /
Vepřové na česneku,
rýže

Slepičí s těstovinou /
Těstovinový nákyp s
celerem a brokolicí
Čočková (Vývar s
vaječnou mlhou ) /
Omeleta s hráškem,
vařené brambory

svačina

večeře

Roláda
Eidam s bazalkou,
lískooříšková, dia máslo, zelenina,
sušenka
veka graham

II.večeře

Jogurt bílý

ÚT

Kakao, čaj, nadýchaný
jogurtový dezert, dia
ovocný jogurt, rohlík
cerea

Kakao, čaj, herkules,
máslo, chléb

Čočková / Moravský
guláš, houskový
knedlík

12.12.

ST

Bílá káva, čaj, babeta s Bílá káva, čaj, tavený
citronovou příchutí, dia sýr s pažitkou, chléb
šáteček s tvarohem
toustový tmavý

Vývar s rýží a
těstovinou / Pštrosí
vejce, vařené
brambory

Vývar s rýží a
těstovinou / Nudlový
nákyp s tvarohem

Jogurt, dia jogurt

13.12.

ČT

Kakao,čaj, chléb, máslo, Kakao, čaj, kapiový
med, dia džem,
salám, máslo, rohlík

Drůbková / Vepřové
nudličky se zeleninou,
vařené brambory

Drůbková / Houbové
rizoto, okurka

Strouhaná jablka
Škvarková
s mrkví
pomazánka, chléb

14.12.

PÁ

Bílá káva, čaj,
Bílá káva, čaj,
pochoutka krémová s strouhaný sýr, máslo,
jahodami, dia makovka
chléb

Polévka s praženou
krupicí / Vepřové
maso, znojemská
omáčka, houskový
knedlík

Polévka s praženou
krupicí / Pikantní
masová směs, rýže

15.12.

SO

Kakao, čaj, laskymáček,
dia tvaroh, rohlík

Ragů / Vepřové na
slanině, rýže

NE

Bílá káva,čaj, závin s
Bílá káva, čaj, sýr
Hov.vývar s kapáním / Hov.vývar s kapáním / Blok kappuccino,
Sýr cottage,
náplní
Dia
tavený se žampiony,
Plovdivské maso,
Vepřové na divoko,
dia šáteček s
zelenina, toustový
tvarohovomerunkovou,
přesnídávka
veka
těstoviny
rýže
tvarohem
chléb
dia šáteček s povidly

11.12.

16.12.

Kakao, čaj, paštika s
brusinkami, houska

Banány

Královský
šunkový salám,
máslo, houska,
zelenina

Žervé, chléb

Zeleninový
tvaroh, chléb

Chléb s
máslem a
šunka

Pudink se
šlehačkou, dia
pudink se
šlehačkou

Hermelín, máslo,
zelenina, chléb
toustový tmavý

Chléb s
máslem a
zelenina

Dia sušenka

Ragů / Vločková kaše s Ovocné pyré, dia Tlačenka drůbeží, Chléb a tavený
ovocem
pyré
chléb
sýr

Informace o alergenech obsažených v potravinách jsou na vyžádání k dispozici na sesternách každého patra
Změna jídelního lístku vyhrazena
Dobrou chuť Vám přeje kolektiv kuchyně ANIX.Group s.r.o.

