
OD 1.7.2019 DO

DEN JÍDLO SNÍDANĚ SVAČINA VEČEŘE

II. ovoce

Bramborové placky, zákys, čaj

II. ovoce

1,3,7 1,3,7 1,3,9 1,3,7

II. rohlík, máslo

Šunka chléb 2ks, rajče, čaj

II. rohlík, máslo

1,3,7 1,3,7,9Mléko,čaj,chléb 2ks, tvaroh. 

II. dia oplatka

Knedlíky s bílkem, dia kompot, 

čaj

II. dia oplatka

1,3,7 1,3,7 1,3,7,9

II. chléb, pomaz. máslo

Rajčatový salát se sýrem, rohlík 

selský 2ks, čaj

II. chléb, pomaz. máslo

1,3,7 7  1,3,7,9 1,3,7

II. houska, šunka

Polévka bramborová, chléb 2ks, 

čaj

II. houska, šunka

1,3,7 1,3,7,9,10 1,3,7

II. ovoce

Masová pomazánka, chléb 2ks, 

čaj

II. ovoce

1,3,7 7 1,3,7,11

7.7.

II. rajče

Vejce 2ks, máslo, rohlík 2ks, čaj

II. rajče

1,3,7 1,3,7,8 1,3,7

vedoucí DPS: lékař: strav.referent: Přejeme Vám dobrou chuť!

puding

4.7.

D4

mrkvový salát 

s jablkem

Polévka slepičí s rýží

Dia žemlovka s tvarohem a jablky

ovoce

Alergeny

Alergeny 1,3,7,9

D9/4
Kakao, čaj, dia sladké 

pečivo 2ks
ovoce

Polévka kyselka

Dietní závitek, rýže

ČT D3
Bílá káva, čaj, chléb 2ks, 

sýr

D9/4
Bílá káva, čaj, chléb 2ks, 

sýr
dia puding

Polévka z vaječné jíšky

D9/4
Bílá káva, čaj, rohlík 2ks, 

slaný tvaroh

Zapečené rybí filé, brambory, salát

D9
Kakao, čaj, dia sladké 

pečivo 2ks
ovoce

Polévka kyselka Knedlíky s vajíčkem, dia 

kompot, čaj
Španělský ptáček, rýže

Polévka bramborová, chléb 2ks, 

čaj

Bílá káva, čaj, chléb 2ks, 

žervé
ovoce

Polévka mrkvová Polévka bramborová, chléb 2ks, 

čaj
Kuřecí nudličky se žampiony, těstoviny

Kuřecí nudličky se žampiony, těstoviny

Rajčatový salát se sýrem, rohlík 

selský 2ks, čaj

Rajčatový salát se sýrem, rohlík 

selský 2ks, čajBílá káva, čaj, chléb 2ks, 

sýr

Polévka z vaječné jíšky

Zapečené rybí filé, brambory, salát

Polévka z vaječné jíšky

Zapečené rybí filé, brambory, salát

Bílá káva, čaj, chléb 2ks, 

sýr

Hermelín, rohlík selský 2ks, čaj

Kuřecí na pórku, těstoviny

Polévka droždová

Kuřecí na pórku, těstoviny

Kuřecí na pórku, těstoviny

D9
Mléko, čaj, chléb 2ks, dia 

džemové máslo
smoothie

D4
Mléko, čaj, chléb 2ks, 

džemové máslo

D9
Bílá káva, čaj, rohlík 

ovsík 2ks, pomaz. máslo 
bílý jogurt

Polévka hovězí s drobením

NE D3
Mléko, čaj, chléb 2ks, 

džemové máslo

Alergeny

Chalupářský guláš, houskový knedlík

smoothie

 Vejce 2ks, máslo, rohlík 2ks, 

čaj

Hermelín, rohlík selský 2ks, čaj
Polévka droždová

Dietní chalupářský guláš, houskový knedlík

1,3,7,9

Masová pomazánka, chléb 2ks, 

čaj

smoothie
Polévka droždová

Masová pomazánka, chléb 2ks, 

čajChalupářský guláš, houskový knedlík

6.7.

D4
Bílá káva, čaj, rohlíky 

2ks, pomaz. máslo 
bílý jogurt

Polévka hovězí s drobením Masová pomazánka, chléb 2ks, 

čaj

D3
Bílá káva, čaj, rohlík 

ovsík 2ks, pomaz. máslo 
bílý jogurt

Polévka hovězí s drobením

Alergeny

Bílá káva, čaj, chléb 2ks, 

žervé
ovoce

Bílá káva, čaj, chléb 2ks, 

žervé

Polévka mrkvová

Alergeny

Kuřecí nudličky se žampiony, těstoviny

5.7.

D4
Polévka mrkvová

D9

PÁ D3

SO

Knedlíky s vajíčkem, kompot, 

čajŠpanělský ptáček, rýže
D3

Kakao, čaj, sladké pečivo 

2ks
ST

Šunka, chléb 2ks, rajče, čaj
Žemlovka s tvarohem a jablky

Bílá káva, čaj, rohlík 2ks, 

slaný tvaroh

D9
Bílá káva, čaj, 

kornrohlík 2ks, slaný 

tvaroh

Polévka slepičí s rýží

Polévka slepičí s rýží

2.7.

Alergeny

Dia žemlovka s tvarohem a jablky

D4

D9/4
Bílá káva, čaj, chléb 

královský 5ks, 

pomazánka salámová

rajče
Polévka dietní gulášová

Rizoto z bulguru, salát

ÚT

Bramborové placky, zákys, čaj

1.7.

D9
Bílá káva, čaj, chléb 

královský 5ks, 

pomazánka salámová

rajče
Zelné placky, zákys, čaj

Polévka gulášová

PO

OBĚD

rajče

D4
Rizoto z bulguru, salát

Polévka dietní gulášová
rajče

Bílá káva, čaj, chléb 

královský 5ks, 

pomazánka salámová

7.7.2019

Rizoto z bulguru, salát
D3 Zelné placky, zákys, čaj

JÍDELNÍ LÍSTEK

Polévka gulášováBílá káva, čaj, chléb 

královský 5ks, 

pomazánka salámová

Knedlíky s bílkem, kompot, čaj

Polévka kyselka

Polévka kyselka

Uzené maso, chléb 2ks, okurka, 

čaj

Rajčatový salát se sýrem, rohlík 

selský 2ks, čaj

Dietní závitek, rýže

1,3,7,9,12

Rizoto z bulguru, salát

Polévka slepičí s rýží Uzené maso, chléb 2ks, okurka, 

čajŽemlovka s tvarohem a jablky

mrkvový salát 

s jablkem

mrkvový salát 

s jablkem

ovoce

3.7.

D3
Bílá káva, čaj, 

kornrohlík 2ks, slaný 

tvaroh

mrkvový salát 

s jablkem

Polévka bramborová, chléb 2ks, 

čaj

vedoucí provozu:

Alergeny

D9

puding

Polévka z vaječné jíšky

Zapečené rybí filé, brambory, salát

dia puding

ovoce

1,3,9

D4
Kakao, čaj, sladké pečivo 

2ks

D9/4
Bílá káva, čaj, chléb 2ks, 

žervé
ovoce

Polévka mrkvová

Kuřecí nudličky se žampiony, těstoviny

D9/4
Bílá káva, čaj, rohlíky 

2ks, pomaz. máslo 
bílý jogurt

Polévka hovězí s drobením

Dietní chalupářský guláš, houskový knedlík

D9/4
Mléko, čaj, chléb 2ks, dia 

džemové máslo
smoothie

Polévka droždová

Kuřecí na pórku, těstoviny


