Jídelní lístek
od 12.02.2018

do 16.02.2018

Pondělí 12.2.2018
Přesnídávka Chléb, celerová pomazánka, zelenina, ovoce, čaj s citronem (A: 01,07,09)
Polévka

Brokolicová s pohankou a smetanou (A: 01,07,09)

Oběd 1

Rizoto s vepřovým masem, strouhaný eidam, šlehaný tvaroh s jahodovou polevou (A: 07,09,10)

Svačinka

Finská kostka, šunková pěna, tykvík (A: 01,07)

Úterý 13.2.2018
Přesnídávka Žitný chléb, sýrová pomazánka,mléko (A: 01,01b,07)
Polévka

Kmínová s vajíčkem (A: 01,03,07,09)

Oběd 1

Smažené rybí filé, šťouchané brambory, zelný salát (A: 01,03,04,07,09)

Oběd 2

Husí játra na slanině, šťouchané brambory, zelný salát (A: 01,07,09,10)

Svačinka

Banketka, cizrnová pomazánka, ovocný nápoj (A: 01,07)

Středa 14.2.2018
Přesnídávka Kváskový chléb, ústřická pomazánka, zázvorový čaj (A: 01,07)
Polévka

Hrstková (A: 01,09)

Oběd 1

Honzovy buchty s povidly, bílá káva (A: 01,03,07)

Oběd 2

Honzovy buchty s nutelou, bílá káva (A: 01,03,07)

Svačinka

Celozrnná veka, švédská pomazánka, ovocínek (A: 01,04,07)

Čtvrtek 15.2.2018
Přesnídávka Rohlík, pomazánkové máslo, ředkvičky, kakao (A: 01,07)
Polévka

Gulášová (A: 01,09,10)

Oběd 1

Krůtí plátek, bulgur, restovaná zelenina /baby karotka, květák romanesco, kukuřice/ (A: 01,09,10)

Oběd 2

Salát s cereálních těstovin s kuřecím masem a zeleninou (A: 01,09)

Svačinka

Podmáslový chléb, tvarohovo-jáhlová pomazánka, ovocný nápoj (A: 01,07)

Pátek 16.2.2018
Přesnídávka Kaše z ovesných vloček s kakaem, čaj se zázvorem (A: 01,01d,07)
Polévka

Cibulačka (A: 01,09)

Oběd 1

Hovězí kostky na kari, bramborové gnocchi (A: 01,07,09,10)

Svačinka

Veka, máslo, mléko (A: 01,07)

Jídlo obsahuje alergeny. Jejich čísla jsou uvedena v závorce za názvem jídla.
Seznam alergenů:

01
01b
01d
03

Obiloviny obsahující lepek
Obiloviny - žito
Obiloviny - oves
Vejce

04
07
09
10

Ryby
Mléko
Celer
Hořčice

Po celý týden od 11,30 hod jsou k dispozici v rámci pitného režimu : ochucené nápoje, neslazené ovocné a bylinkové čaje, pitná voda, mléko, bílá káva,
kakao.
Změna jídel a alergenů vyhrazena. Jídla č.2 vaříme od 20 porcí.
Dietní strava se připravuje adekvátně k jídelníčku, bzl dieta se připravuje ze surovin k tomu určených.
Jídlo je určené k přímé spotřebě. Jídlo, vydané v první den nemoci do jídlonosiče, je určeno k přímé spotřebě.
Vedoucí kuchařka : Kučerová Jitka
Vedoucí jídelny: Polanská Eva

