
PONDĚLÍ ÚTERÝ STŘEDA ČTVRTEK PÁTEK SOBOTA NEDĚLE
28.01.2019 29.01.2019 30.01.2019 31.01.2019 01.02.2019 02.02.2019 03.02.2019

Šunka, sýr, máslo, pečivo, 
bílá káva nebo čaj

Loupák, máslo, džem, DIA: 
obložený sýrový talíř, 

pečivo, kakao 
Lučina s nivou, pečivo,                                  

bílá káva nebo čaj

Bílý jogurt s džemem                                               
a kukuřičnými lupínky, 

pečivo,                            
kakao nebo čaj

Rybičková pomazánka, 
pečivo, bílá káva nebo čaj

Vánočka, máslo, med, 
kakao nebo čaj

Vejce na tvrdo,máslo, 
tavený sýr, pečivo,                                  
bílá káva nebo čaj

1,3,7,9 1,3,7 1,3,7 1,3,6,7 1,3,7,10 1,3,7,8 1,3,7

Ovoce dle denní nabídky Ovocné pyré Ovoce dle denní nabídky Ovocná miska Ovoce dle denní nabídky Domácí jablečný kompot Ovoce dle denní nabídky

1,3,7

Zeleninový vývar                                                   
s fritátovými nudlemi Krupicová s vejcem

Hovězí vývar                                                              
se zeleninou               
a drobením  

Tomatová                                                           
z drcených rajčat                                      

s čerstvou bazalkou                                               
a sýrovými krutony  

Zeleninový krém                    
s opečenou houskou

Drůbeží vývar                                                         
se zeleninou               

a vlasovými nudlemi  
Mrkvová polévka                             

s kapáním

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

Vepřový plátek                        
na smetaně, houskové 

knedlíky

Pečené kuřecí stehno              
po moravsku,              

petrželkové brambory 
Španělský ptáček naruby, 

dušená rýže

Pomalu pečená vepřová 
krkovička                                   

se šťouchanými brambory                               
a fazolovými lusky                      

s anglickou slaninou

Kuřecí nudličky                         
v jemné paprikové omáčce, 

těstoviny

Těstoviny s mletým masem                                    
s  omáčkou                                          

z drcených rajčat                   
a zeleniny sypané sýrem

Smažený kuřecí řízek                                            
s bramborovou kaší,                       

řez kyselé okurky

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

Zapečený květák                   
po římsku, petrželkové 

brambory

Stroganov ze sójového 
masa, dušená rýže

Bramborové noky                   
se smetanovou omáčkou 

se špenátem sypané 
parmazánem

Krupicová kaše  s ovocem, 
kakaem  a máslem  nelze 

objednat pro dietu č.9

Bramborové šišky                       
plněné špenátem a 

uzeninou, smažená cibulka
Houbový Kuba                        

s cizrnou, kyselá okurka
Taštičky plněné ovocem                                          
moučkový cukr, máslo                      

nelze objednat pro dietu č.9

1,3,7 1,6,7,10 1,3,7 1,3,7 1,3,7 1,3,7,10 1,3,7

Zelný salát s mrkví Ovoce Zeleninový salát Ovocný kompot Perníček Sušenka Okurkový salát/1/                                     
Ovocný kompot/2/

1,3,7 7 1,3,7

Pečivo, máslo, mléko Koláč s tvarohem Obložený chlébíček Termix Ovocný jogurt Jahodový pudink                                                 
s ovocem

Listový šáteček, Šáteček 
DIA

1,3,7,8 1,3,7,9 1,3,7,9,10 1,3,7 7 1,3,7

Zelná polévka s klobásou, 
chléb

Tvarohová pomazánka                       
s vejcem a mrkví, pečivo Pohanková kaše s ovocem

Tlačenka s cibulí                                 
a octem, tmavý chléb           

pivo

Debrecínské párky, hořčice, 
chléb,                                                          

bílá káva nebo čaj

Bramborová polévka s 
masem,                   
pečivo

Uzenářský talířek, tavený 
sýr, pečivo

1,3,7 1,3,7 1,4,7 1 1,3,4,7,9,10 1,3,7,9 1,3,7,9

Dle denní nabídky Dle denní nabídky Dle denní nabídky Dle denní nabídky Dle denní nabídky Dle denní nabídky Dle denní nabídky
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MONIKA STARKOVÁ
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