
Jídelní lístek na týden od    99..88..22002211 
  

PO                 sn:  káva1bc,7, koláče1ab,3,7 
9.8.          oběd:  č.1.pol.česneková3,9, vepřové na divoko1a,9, těstoviny1a 
                               č.2.                     NEVAŘÍ SE 
        dieta č.4  č.3.pol.bramborová1a,7,9, vepř.roláda1a,3,7, rýže 
      dieta č.9  č.4.pol.česneková3,9, lovecký plátek1a, brambory 
          bezlepková  č.7.pol.česneková3,9, vepřové na divoko9 , rýže 
                        ve:  sýr Kiri7, chléb1ab,6, rohlík1a,7 
                                         II. ovoce 
 

ÚT                  sn:  káva1bc,7, sójové rohlíky1ad,6,11, máslo7, bílý jogurt7 
10.8.     oběd:  č.1.pol.špenátová1a,3,7,9, vídeňská roštěnka1a, brambory 
                č.2.pol.špenátová1a,3,7,9, fazolový salát s kys.smetanou7, vitální chléb1a               
              dieta č.4  č.3.pol.kmínová1a,3,7,9, kuřecí nudličky se zeleninou1a,7, brambory 
              dieta č.9  č.4.pol.s těstovinou1a,9, vepř.pečeně, zelí dušené1a,10, knedlík1a,3,7  
          bezlepková  č.7.pol.kmínová3,9, vídeňská roštěnka, brambory                        
                      ve:  krůtí maso s vejci3,  chléb1ab,6, rohlík1a,7 
         II. ovoce  

ST                  sn:  kakao7, loupáčky1a,3,7, máslo7      
11.8.          oběd:  č.1.pol.s těstovinou1a,9, kuře na paprice1a,7, knedlík1a,3,7 
             č.2.               NEVAŘÍ SE 
       dieta č.4  č.3.pol.s těstovinou1a,7,9, hov.vařené, koprová omáčka1a,7, žeml.knedlík1a,3,7   
              dieta č.9  č.4.pol.špenátová1a,3,7,9 , bulgur s vepřovým masem a zeleninou1a  
       bezlepková  č.7.pol.špenátová3,7,9, vepřové na paprice7, těstoviny 
                      ve:  tvarohová svačinka7, chléb1ab,6, rohlík1a,7 
                       II. ovoce 
 

ČT                  sn:  káva1bc,7, rohlík1a,7, chléb1ab,6,  máslo7, sýr tavený7 
12.8.          oběd:  č.1.pol.mléčná1a,7,9, zbojnická roláda1a, rýže 
                             č.2.pol.mléčná 1a,7,9, sójové maso s ananasem3,7, brambory                                        
                 dieta č.4  č.3.pol.ragú1a,7,9, nudlový nákyp s tvarohem1a,3,7, kompot 
              dieta č.9  č.4.pol.mléčná1a,7,9 , zeleninové nugetky1a,3,7, brambory s pažitkou, salát10 
          bezlepková  č.7.pol.mléčná7,9,  sójové maso s ananasem3,7, brambory 
                      ve:    šunková pěna, chléb1ab,6, rohlík1a,7 
                        II. ovoce 

PÁ                  sn:  káva1bc,7, rohlík1a,7, chléb1ab,6, máslo7, vejce3 
13.8.          oběd:  č.1.pol.hrstková1a,9 , bramborové šišky s mákem1a,3,7, kompot 
                             č.2.                       NEVAŘÍ SE       
      dieta č.4  č.3.pol.rajská1a,7,9, mletý máslový řizek1a,3,7, bram.kaše7, salát 
              dieta č.9  č.4.pol.hrstková1a,9, těstoviny s tuňákem1a,4,7, okurek10  
          bezlepková  č.7.pol.hrstková9, těstoviny s tuňákem4,7, okurek10   
                     ve:   salám s kapií, máslo7, chléb1ab,6, rohlík1a,7  
                         II. ovoce 
 

SO                      sn:  káva1bc,7, vánočka1a,3,7, máslo7            
14.8.          oběd:  č.1.pol.krupicová1a,3,9, vepřové nudličky na pórku1a, rýže  
              dieta č.4  č.3.pol.drožďová1a,3,7,9, vepř.na žampionech1a,7,9, rýže         
              dieta č.9  č.4.pol.krupicová1a,3,9, smažený karbenátek1a,3, bram.kaše7, obloha 
                     ve:  sýr plátky Gouda7, máslo7, chléb1ab,6, rohlík1a,7 
       II.  Ovoce1a,3 
NE                 sn:  káva1bc,7, rohlíky1a,7, jogurt ovocný7 
15.8.          oběd:  č.1.pol.vločková1d,3,7,9, sekaná pečeně1a,3, brambory, salát10              
              dieta č.4  č.3.pol.zeleninová1a,7,9, kuře1a,7, brambory                    
              dieta č.9  č.4.pol.vločková1d,3,7,9 , vepř.znojemská pečeně1a,10, rýže 
                     ve:  šunka porcová, máslo7, chléb1ab,6, rohlík1a,7 
                       II. oplatek1a,3,5,7,8c      
                                                              Vedoucí OLV a stravování: Mašlejová J. 
         Změna jídelního lístku vyhrazena!  


