
datum den snídaně snídaně II svačina večeře

12.4. PO
Bílá káva, čaj, 

tvarohový koláč, 

dia šátek povidla                 

Bílá káva, čaj, 

plátkový sýr, 

máslo, houska   

Frankfurtská s 

párkem

Kuřecí stehno 

pečené, brambory, 

okurkový salát

Uzená krkovice 

pečená v 

bramboráku

Muffinka, dia 

sušenka      

Luncheon meat, 

chléb              

13.4. ÚT
Kakao, čaj, 

ovocný jogurt, 

dia jogurt, rohlík                              

Kakao, čaj, 

inovecký salám, 

máslo, toustový 

chléb        

Hráškový krém
Hovězí znojemská 

pečeně, rýže

 Řecký salát s 

olivami a sýrem 

feta, pečivo

Ovocné pyré, 

dia ovocné pyré                  

 Pomazánkový 

sýr s goudou, 

veka, rajče         

14.4. ST

 Bílá káva, čaj, 

tvarohové 

buchty, dia šátek 

tvarohový            

Bílá káva, čaj, 

žervé, veka               
Vývar s trhánky

Hamburská 

vepřová kýta, 

knedlíky

Smažený hermelín, 

brambory, tatarská 

omáčka

Jogurt, dia 

jogurt            

Šunkové maso, 

chléb         

15.4. ČT

Kakao, čaj, 

kobliha s 

krémem, dia 

šáteček s 

jablkem      

Kakao, čaj, 

paštika, máslo, 

chléb               

Cibulačka

Džuveč z 

vepřového masa, 

červená řepa

 Hovězí roštěná s 

worchestrovou 

cibulí, pečené 

brambory se 

slaninou

Mrkev s 

ananasem

Čerstvý sýr s 

rajčaty a 

cibulkou, tmavý 

toustový chléb     

16.4. PÁ
Bílá káva, čaj, 

džem, dia džem, 

máslo, chléb           

Bílá káva, čaj, 

bylinkový sýr, 

toustový chléb                       

Hovězí s bulgurem

Vepřová pečeně, 

červené zelí, 

knedlíky 

bramborový

Rýžový nákyp se 

švestkami

Punčová roláda, 

dia šáteček 

povidlový              

Turistická 

pomazánka, 

veka               

17.4. SO

Kakao, čaj, závin 

tvarohovomeruńk

ový, dia šátek 

jablko              

Kakao, čaj, 

šunkový salám, 

máslo, houska          

Rajčatová s 

bazalkou

Krůtí steak, 

šťouchané 

brambory, zel.salát

Ovocný kompot, 

dia kompot 

Rybičky v 

tomatě, chléb         

18.4. NE
Bílá káva, čaj, 

bábovka, dia 

vánočka                     

Bílá káva, čaj, 

tavený sýr, veka               
Krupicová

Hovězí na pepři, 

rýže

Mléčný dezert, 

dia tvaroh        

Kuřecí salám, 

toustový chléb            

                                      Informace o alergenech obsažených v potravinách jsou na vyžádání k dispozici na sesternách každého patra
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večeře II

Bílý jogurt, 

chléb         

Chléb, dia džem         

Dia sušenky  

Žervé, chléb 

Šunka, chléb   

Dia přesnídávka    

Plátkový sýr, 

máslo, chléb  
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