Jídelní lístek na dobu od 11.3.-17.3.2019
datum

den

snídaně

snídaně II

oběd

polévka / hlavní chod

svačina

večeře

II.večeře

PO

Kakao, čaj, buchty
S játrovou zavářkou /
Kakao, čaj, tavený
S játrovou zavářkou /
se švestkami, dia
Vepřové na houbách,
sýr, rohlík, zelenina
Buchtičky se šodo
šátek povidla
těstoviny

Termix, dia
jogurt

Chléb s máslem a
šunkou, zelenina

Bílý jogurt,
chléb

ÚT

Bílá káva, čaj,
Bílá káva, čaj,
ovocný jogurt, dia
šunka, máslo, veka
jogurt, rohlík

Sušenka, dia
sušenka

Plátkový sýr,
veka, zelenina

Chléb, máslo,
poličan

ST

Kakao, čaj, chléb,
máslo, džem, dia
džem

Kakao, čaj, žerve,
houska

Mrkvový salát
s ananasem

Paštika, chléb,
zelenina

Šlehaný dia
tvaroh, chléb

ČT

Bílá káva, čaj,
vánočka, dia
vánočka

Bílá káva, čaj,
vysočina, máslo,
chléb

Květáková /
Květáková / Rybí filé
Zadělávaná zelenina
smažené, brambory
se šunkou, rýže

Stracciatella
řezy, dia
sušenka

Tavený sýr,
zelenina,
toustový chléb

Chléb s
máslem a
zelenina

15.3.

PÁ

Kakao, čaj, kobliha
s džemem, dia
šátek povidla

Kakao, čaj,
plátkový sýr,
toustový chléb

Bramborová / Vařené
Bramborová /
vejce, koprová
Bramborový guláš s
omáčka, houskový
chlebem
knedlík

Ovocné pyré,
dia ovocné
pyré

Roneto s
jahodovou
náplní, dia
šáteček, mléko,
čaj

Žervé, chléb

16.3.

SO

Bílá káva, čaj,
tvarohový koláč,
dia šátek tvaroh

Bílá káva, čaj,
máslo, chléb, rajče

11.3.

12.3.

13.3.

14.3.

17.3.

NE

Kakao, čaj, bábovka
Kakao, čaj, paštika,
mramorová, dia
chléb
jablečný šáteček

Zelná / Vepřový
guláš, těstoviny

Zelná (Zeleninová s
bramborem)/
Zeleninové rizoto

Vývar s kapáním /
Plněný paprikový
lusk, houskový
knedlík

Vývar s kapáním
/Čočka na kyselo,
vejce, kys.okurka

Vývar s kapáním /
Vepřové přírodní,
rýže

Bramborová /
Vepřové přírodní,
těstoviny

Vývar s noky /
Drůbeží játra na
slanině, rýže

Vývar s noky /
Lívance se skořicí

Pařížanka, dia
tvaroh ovocný

Hermelínová
pomazánka,
veka, zelenina

Dia
přesnídávka,
chléb

Italská / Vepřový
španělský ptáček,
rýže

Italská / Krupicová
kaše s kakaem, ovoce

Ovoce

Sekaná, chléb,
hořčice

Sýr tavený,
chléb

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.

