Jídelní lístek na dobu od 25.3.-31.3.2019
datum

25.3.

26.3.

27.3.

28.3.

den

snídaně

snídaně II

PO

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

Kakao, čaj, paštika,
veka,

ÚT

ST

ČT

Bílá káva, čaj, závin s
Bílá káva, čaj, plátkový
tvarohovou náplní, dia
sýr, máslo, chléb
šáteček s tvarohem
Kakao, čaj, ovocný
jogurt, dia jogurt,
rohlík

Bílá káva, čaj,
Bílá káva, čaj, tavený
makovka, dia makovka
sýr, veka

29.3.

PÁ

Kakao, čaj, buchty s
povidly, dia šáteček s
jablky

30.3.

SO

Bílá káva, čaj, termix,
dia jogurt, rohlík

NE

Kakao, čaj, bábovka
mramorová, dia
tvarohový šáteček

31.3.

Kakao, čaj, šunka,
máslo, rohlík

Kakao, čaj, chléb s
máslem a rajče

oběd polévka / hlavní jídlo

svačina

večeře

II.večeře

Gulášová (Vločková) /
Milánské špagety

Gulášová / Kuře na
česneku, rýže

Přesnídávka, dia
přesnídávka

Zauzená šunka,
toustový chléb,
zelenina

Bílý jogurt

Kuřecí vývar s
těstovinou / Vepřové
maso, znojemská
omáčka,houskový
knedlík

Kuřecí vývar s
těstovinou / Palačinky

Sušenka, dia
sušenka

Svačinka zeleninotvarohová, chléb

Šunka, chléb

Česneková s kroupami
Česneková s kroupami /
Turistická
(Krupková) / Rybí filé po Ovocný pohár,
Mexický vepřový guláš,
pomazánka, veka,
srbsku(4-přírodní),
dia ovocný pohár
hrášková rýže
zelenina
vařené brambory

Žerve, chléb

Kulajda (Kuřecí vývar ) /
Smažený karbanátek(4přírodní), vařené
brambory

Kulajda / Bretaňské
brambory

Plátkový sýr,
Jogurt, dia jogurt zelenina, toustový
chléb

Jablko, chléb

Polévka s praženou
krupicí / Vepřové maso,
rajská omáčka,
těstoviny

Polévka s praženou
krupicí / Pikantní
masová směs, rýže

Kávová roláda,
Rybičky v tomatě,
dia šáteček s
chléb
povidly

Chléb s
máslem,
zelenina

Bílá káva, čaj, lučina, Bulharská / Kuřecí směs Bulharská / Zapečené
houska
se zeleninou, rýže
brambory s květákem

Banán

Vývar s kapáním /
Záhorácký závitek,
vařené brambory

Monte dezert,
dia ovocný
tvaroh

Kakao, čaj, kuřecí
salám, máslo, toustový
chléb

Vývar s kapáním /
Párek, vařené brambory

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.

Sendvičový nářez, Ochucený dia
tvaroh, chléb
toustový chléb

Camembert,
chléb, zelenina

Dia přesnídávka

