Jídelní lístek na dobu od 18.3.-24.3.2019
datum

18.3.

19.3.

20.3.

21.3.

22.3.

23.3.

24.3.

den

snídaně 1

snídaně 2

oběd

polévka / hlavní jídlo

PO

Bílá káva,čaj,
plundrový šáteček s
náplní malina, dia
šáteček s povidly

Bílá káva, čaj, žervé s
kapií, houska

Vývar s kapáním /
Vepřové maso,
debrecínská omáčka,
houskový knedlík

ÚT

Kakao, čaj, barborka
jablečná, dia šáteček s
jablky

svačina

večeře

II.večeře

Vývar s kapáním /
Zapečené těstoviny se
sýrem a špenátem

Jogurtový
nápoj, dia nápoj

Pomazánka
Chléb s máslem
cottage
a zelenina
zeleninová, chléb

Kakao, čaj, kladenská
Skotská / Čevapčiči,
pečeně, máslo, veka brambory, hořčice, cibule
chia
(4-bez obl.)

Skotská / Čína z
vepřového masa, rýže

Banány

Závitek v aspiku, Chléb s máslem
houska
a tavený sýr

ST

Bílá káva, čaj, jogurt
ochucený, dia jogurt,
rohlíky

Bílá káva, čaj, chléb s
máslem a strouhaný
sýr

Zelňačka / Zapečené
těstoviny s vepř. Masem

Zelňačka (Kuřecí s
krupkami) / Halušky se
zelím a uzeninou

Sušenky, dia
sušenky

Eidamský
salámový sýr,
zelenina, toustový
chléb

Jablko

ČT

Kakao, čaj, chléb s
máslem a medem, dia
džem

Kakao, čaj, mandlová
paštika, rohlík

Fazolová s párkem /
Vařené vejce, houbová
omáčka, houskový
knedlík

Fazolová s párkem /
Vepřové na kořenové
zelenině, těstoviny

Ovocné pyré,
dia ovocné pyré

Pomazánka
humrová, veka

Chléb s máslem
a šunkový
salám

PÁ

Bílá káva, čaj, závin s
Bílá káva, čaj, tavený
náplní
tvarohovomerunkovou sýr s ementálem, chléb
toustový
, dia šáteček s
tvarohem

SO

Kakao, čaj, pribináček,
Hovězí vývar s kapáním /
Kakao, čaj, kapiový Hovězí vývar s kapáním /
dia ochucený tvaroh,
Zapečené těstoviny s
salám, máslo, houska Slovinský guláš, těstoviny
rohlíky
houbami, kyselá okurka

NE

Bílá káva, čaj, babeta
citronová, dia šáteček s
jablky

Bílá káva, čaj, sýr se
žampiony, chléb

Uzená s rýží / Smažený Uzená s rýží (Zeleninová s
Pudink se
Debrecínská
vepřový řízek, vařené vejci) / Vejce, zadělávané šlehačkou, dia pečeně, zelenina,
brambory
fazolové lusky, brambory
pudink
houska

Vývar s těstovinou /
Mexické fazole s masem,
chléb

Vývar s těstovinou /
Rýžová kaše s ovocem

Bílý jogurt

Mramorový
blok, dia
vánočka

Tlačenka drůbeží,
chléb

Dia sušenka

Strouhaná
jablka

Obložený
chlebíček

Chléb s máslem
a žervé

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

