Jídelní lístek na dobu od 17.6.-23.6.2019
datum

den

snídaně

snídaně II

17.6.

PO

Kakao, čaj, tvarohový
koláč, dia šátek
povidla

Kakao, čaj, plátkový
sýr, máslo, houska

ÚT

Bílá káva, čaj, ovocný
Bílá káva, čaj,
jogurt, dia jogurt,
vysočina, máslo, chléb
rohlík

18.6.

19.6.

ST

20.6.

ČT

Kakao, čaj, tvaroh
buchty, dia šátek
tvaroh

Kakao, čaj, žervé,
veka

oběd

polévka / hlavní jídlo

Zeleninová / Maďarský
vepřový guláš,
těstoviny

Zeleninová / Kuřecí
nudličky na kari, rýže

Hovězí s masovým
kapáním / Sekaná
pečeně, bramborová
kaše

Hovězí s masovým
kapáním / Halušky se
zelím a uzeninou

Hovězí se těstovinou /
Kuřecí maso na
houbách, rýže

večeře

II.večeře

Sušenka, dia
sušenka

Kuřecí salám,
toustový chléb,
zelenina

Bílý jogurt,
chléb

Banán

Ochucené
pomazánkové
máslo, zelenina,
veka

Dia sušenka

Turistická
pomazánka,
zelenina, veka

Zelenina, chléb

Hovězí se strouháním /
Párek, hrachová kaše,
Jogurt, dia jogurt
(vařené brambory - 4),
kyselá okurka

Bílá káva, čaj, kobliha
Krupková se zeleninou / Krupková se zeleninou /
Šáteček se
Bílá káva, čaj, paštika,
Ovocné pyré, dia
s džemem, dia
Vepřové maso v mrkvi,
Vepřová játra na
špenátem a
máslo, chléb
ovocné pyré
makovka
vařené brambory
slanině, rýže
balkánským sýrem
Vývar s nudlemi /
Vepřové (sekaná - 9),
svíčková omáčka,
houskový knedlík

PÁ

Kakao, čaj, termix, dia Kakao, čaj, tavený sýr,
tvaroh, rohlík
toustový chléb tmavý

22.6.

SO

Bílá káva, čaj, závin
Rajčatová s rýží /
Bílá káva, čaj, šunkový
tvarohovomeruńkový,
Smažené filé, brambory
salám, máslo, houska
dia šátek jablko
m.m.

23.6.

NE

21.6.

svačina

Kakao, čaj, vánočka,
dia vánočka

Kakao, čaj, lučina,
chléb

Zeleninový vývar s vejci
/ Milánské špagety

Žervé, chléb

Vývar s nudlemi /
Ovocný nákyp

Ovocný tvaroh, Paštika s telecím
dia ovocný tvaroh
masem, chléb

Rajčatová s rýží /
Dušená mrkev s
hráškem, vejce,
brambory m.m.

Monte snack, dia
sušenka

Plátkový sýr,
máslo, zelenina,
chléb

Dia přesnídávka

Zeleninový vývar s vejci
/ Vaječná omeleta,
brambory

Mandarinka

Šanovská
pomazánka, veka

Rajče, máslo,
chléb

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

Šunka, chléb

