
JÍDELNÍČEK

Od  20.05.2007  do 02.06.2007

Neděle snídaně: pomazánka vepřová, chléb, čaj, paprika, rajče
20.5. balíček: sardinky, játrovka, chléb, ovoce, džus

večeře: polévka rajská se sýrem
přírodní roštěná, brambory, míchaný zeleninový salát, 

džus

Pondělí snídaně: chléb s ramou, vejce, salám, zelenina, čaj
21.5.               balíček: kuře pečené, chléb, ovoce, džus
                       večeře: polévka zeleninová
                      uzené maso, bramborový knedlík,hlávkové zelí, džus

Úterý snídaně: pomazánka vaječná, chléb, zelenina, čaj  
22.5.       balíček: chléb, rohlík, salám, sýr tavený, musly tyčinka, džus  

      večeře: polévka vývar z masa s těstovinou
kuře na paprice, houskový knedlík, džus

Středa snídaně: koláče, kakao, čaj, ovoce
23.5.                balíček: sekaná pečeně, chléb, zelenina, džus
                 večeře: polévka gulášová, rohlík

smažený květák, brambory, tatarská omáčka, džus

Čtvrtek snídaně: rohlík, paštika, sýr plátkový, čaj
24.5 balíček: obložená bageta, bulka, ovoce, džus        

 večeře: polévka kroupová
vepřový guláš, kolínka /chléb/, ovoce, džus

Pátek snídaně: pomazánka budapešťská, chléb, rohlík, čaj
25.5 balíček: karbenátek smažený, chléb, zelenina, džus

večeře: polévka květáková
vepřový závitek z kysaným zelím, bramborová kaše, mrkvový 
salát, džus

Sobota snídaně: rohlíky, rama, šunka, rajče, čaj
26.5. balíček: malá vepřová konzerva, chléb, zelenina, džus

večeře: polévka vývar s kapáním
vepřové ražniči, brambory, okurkový salát, džus

Neděle snídaně: makové záviny, bílá káva, čaj
27.5. balíček: uzené maso, chléb, zelenina, džus
   večeře: polévka česneková

kuře pečené, rýže dušená, salát z čínského zelí, džus

Pondělí snídaně: chléb s ramou a strouhaným sýrem, rajče, čaj
28.5. balíček: chléb, rohlík, salám,sýr tavený, sardinky, zelenina, džus

večeře: polévka bramborová s houbami



špagety po milánsku, ovoce, džus

Úterý snídaně: pomazánka drožďová, chléb, zelenina, čaj
29.5. balíček: jemné párky, rohlíky, ovoce, zelenina, džus
   večeře: polévka francouzská

svíčková na smetaně, houskový knedlík, ovoce, džus

Středa snídaně: jogurt, medové máslo, rohlíky, čaj
30.5. balíček: paštika majka, vejce, šunka, chléb, rohlík, zelenina, džus

večeře: polévka frankfurtská, rohlík
smažené rybí filé, brambory, rajčatový salát, džus

Čtvrtek snídaně: šunková pěna, chléb, rohlík, perník, čaj
31.5. balíček: lunchmeat, sýr tavený, chléb, zelenina, džus

večeře: polévka vývar s játrovou rýží a těstovinou
vepřová pečeně, hlávkové zelí, houskový knedlík, ovoce, džus

Pátek snídaně: pomazánka rybí, chléb, rajče, čaj
1.6. balíček: sekaná pečeně, chléb, zelenina, džus

večeře: polévka hrachová s uzeninou
hovězí guláš, houskový knedlík /chléb/, džus

Sobota snídaně: párky, rohlíky, chléb, čaj
2.6. balíček: obložená bageta, ovoce, džus

večeře: smažený kuřecí řízek, bramborový salát, džus


