Jídelní lístek na dobu od 27.5.-2.6.2019
datum

27.5.

28.5.

29.5.

30.5.

31.5.

1.6.

2.6.

den

snídaně

snídaně II

Oběd tzn. polévka a hlavní jídlo

PO

Bílá káva,čaj,bábovka Bílá káva,čaj,žervé s Slepičí s těstovinou
dia vánočka
kapií,veka
Vepřové na pepři, rýže

ÚT

Kakao,čaj,kobliha s
džemem
dia šáteček s povidly

ST

Kakao,čaj,
šunkové koleno
máslo, houska

Bílá
Bílá káva,čaj,tavený
káva,čaj,závintvaroho uzený sýr,máslo,
vomerunkový
chléb toust.tm.

Slepičí s těstovinou
Těstoviny s celerem a
brokolicí

Čočková polévka
Segedinský guláš,
houskový knedlík

Čočková polévka (Vývar
s vaječnou mlhou
Kantonské nudle

Vývar s rýží Pštrosí
vejce, vařené
brambory

Vývar s rýží Nudlový
nákyp s tvarohem

svačina

Ovocný
dezert
dia ovocný
dezert
Banány

večeře

II.večeře

Párky,hořči Chléb s
ce,
máslem a
křen,chléb zelenina
Pomazánko
vý krém s
pažitkou
chléb

Bílý
jogurt ,
chléb

Chléb s
Sušenka
Palačinky s
máslem a
Dia sušenka
jablky
žervé
Jogurtový
drink dia
jogurtový
drink

Zauzený
Drůbková Houbové
šunkový Přesnídáv
rizoto, okurka
salám,hous
ka
ky
Cottage,chl Chléb s
Vývar s těstovinou
Muffininy
éb
máslem a
Francouzské brambory, dia šáteček s
zeleninová šunkový
kyselá okurka
jablky
obloha
salám

ČT

Kakao,čaj,plundrový
šáteček s malinami
dia šáteček jablky

Kakao,čaj,
debrecínka,
máslo, houska

Drůbková alergeny
Vepřové nudličky se
zeleninou, rýže

PÁ

Bílá káva,čaj,hřeben s
ořechem
dia makovka

Bílá káva,čaj,
plátkový
sýr,máslo,veka

Vývar s těstovinou
Vepřová pečeně,
špenát, brambor.
knedlík

SO

Kakao,čaj,buchty s
tvarohem
dia šáteček s
tvarohem

Kakao,čaj,
paštika,rohlík

Ragů Vepřové na
slanině, rýže

Ragů / Vločková kaše s
ovocem

Strouhaná Utopenci,ch
Sušenky
jablka
léb

NE

Bílá
káva,čaj,pribináček
dia ovocný
jogurt,rohlíky

Bílá káva,čaj ,
vejce na tvrdo,
máslo,chléb

Hov.vývar s kapáním
Plovdivské maso,
těstoviny

Hov.vývar s kapáním
Nudle s mákem

Chléb s
Donut
Mini pizza máslem a
dia makovka
vysočina

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. a kuchyně SOC

Změna jídleního lístku vyhrazena.

