
strava.: RACIONÁLNÍ

na období od 01.11.2016 do 30.11.2016

Pořadí
jídla

Sociálná služby města Moravská Třebová
Svitavská 8, 57101 Moravská Třebová
IČ: 00194263,  DIČ: 

J Í D E L N Í Č E K

  Datum
Druh
jídla

        Jídlo  Alergeny/ Poznámka

 Út - 01.11 snídaně hl.jídlo Pomazánka sýrová 50g

         příloha Chléb toustový 5 ks *

                 Káva*

                 mandarinky

 oběd 1  polévka Polévka květáková

         hl.jídlo Vepřový guláš

         příloha Rýže dušená

                 Vitamínový nápoj

 večeře 1 hl.jídlo Polévka bramborová s houbami V

         příloha chléb  2 ks *

                 čaj

                 večeře dodatek

 St - 02.11 snídaně příloha chléb 1ks + rohlík 1ks *

                 Medové máslo

                 Mléko ochucené, čaj

 oběd 1  polévka Polévka hovězí s těstovinou *

         hl.jídlo Kuřecí plátek

         příloha Brambory mm

                 Salát mrkvový

                 Vitamínový nápoj

 večeře 1 hl.jídlo Jogurt ovocný

         příloha chléb 1ks + rohlík 1ks *

                 Máslo 15 g

                 čaj

                 večeře dodatek

 Čt - 03.11 snídaně příloha čaj

         kompot  Chléb toustový 5 ks *

                 Máslo 15 g

                 Salám dietní 50g

                 jablka

 oběd 1  polévka Polévka hrášková lisovaná

         hl.jídlo Moravský vrabec

                 Bramborový knedlík

         příloha Zelí kysané dušené

                 Vitamínový nápoj

 večeře 1 hl.jídlo Kaše krupičná s kakaem

         příloha Kompot

                 čaj

                 večeře dodatek

 Pá - 04.11 snídaně hl.jídlo Pomazánka tuňáková 50g

         příloha chléb 1ks + rohlík 1ks *

                 čaj

 oběd 1  polévka Polévka ragú O

         hl.jídlo Buchtičky dukátové

                 Vitamínový nápoj

                 Káva*

 večeře 1 hl.jídlo Brambory šťouchané zvýš. norma
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         příloha Podmáslí

                 čaj

                 večeře dodatek

 So - 05.11 snídaně hl.jídlo Džem 40 g

                 Máslo 15 g

         příloha chléb 1ks + rohlík 1ks *

                 čaj

 oběd 1  polévka Polévka vločková

         hl.jídlo Vepřová pečeně debrecínská

         příloha Těstoviny

                 Vitamínový nápoj

 večeře 1 hl.jídlo Pomazánka budapešťská 100 g

         příloha Rohlík 2 ks *

                 čaj

                 večeře dodatek

 Ne - 06.11 snídaně hl.jídlo bábovka

                 Kakao,čaj

 oběd 1  polévka Polévka hovězí se zeleninou a s krupicí

         hl.jídlo Hovězí pečeně po orientálsku

         příloha Knedlík

                 Vitamínový nápoj

 večeře 1 hl.jídlo Máslo 15 g

                 Sýr hermelín ks

         příloha chléb  2 ks *

                 čaj

                 večeře dodatek

 Po - 07.11 snídaně hl.jídlo Máslo 15 g

                 Termix

         příloha chléb 1ks + rohlík 1ks *

                 čaj

 oběd 1  polévka Polévka pórková bílá

         hl.jídlo Maso tří barev

         příloha Rýže dušená

                 Vitamínový nápoj

 večeře 1 hl.jídlo Sekaná pečeně

         příloha chléb  2 ks *

         kompot  Okurka kyselá

                 čaj

                 večeře dodatek

 Út - 08.11 snídaně hl.jídlo Pomazánka tvarohová s pažitkou 50g

         příloha Chléb toustový 5 ks *

                 Mléko ochucené, čaj

 oběd 1  polévka Polévka cizrnová

         hl.jídlo Karbanátek smažený

         příloha Kaše bramborová

         kompot  Kompot

                 Vitamínový nápoj

 večeře 1 hl.jídlo těstoviny na sladko s perníkem

         kompot  banány

                 čaj

                 večeře dodatek

 St - 09.11 snídaně hl.jídlo Pomazánka vaječná

         příloha chléb 1ks + rohlík 1ks *

                 Bílá káva,čaj

 oběd 1  polévka Polévka hovězí s krupicovými nočky

         hl.jídlo Vepřová kýta hamburská

                 Knedlík

                 Vitamínový nápoj
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 večeře 1 příloha Chléb toustový 5 ks *

                 Máslo 15 g

                 sýr tavený 100 g

                 čaj

                 večeře dodatek

 Čt - 10.11 snídaně hl.jídlo Máslo 15 g

                 Jogurt ovocný

         příloha chléb 1ks + rohlík 1ks *

                 Káva*

                 čaj

 oběd 1  polévka Polévka rajská s rýží

         hl.jídlo Vepřové v kapustě

         příloha Brambory

                 Vitamínový nápoj

 večeře 1 hl.jídlo Těstoviny se sýrovou omáčkou a zeleninou

                 čaj

                 večeře dodatek

 Pá - 11.11 snídaně hl.jídlo šunková pěna 50g

         příloha Chléb toustový 5 ks *

                 Máslo 15 g

                 čaj

 oběd 1  polévka Polévka hovězí s těstovinou *

         hl.jídlo Svatomartinská  pečená husa

         příloha Knedlík

                 Zelí kysané dušené

                 Vitamínový nápoj

 večeře 1 hl.jídlo Párky drůbeží

         příloha chléb  2 ks *

                 hořčice

                 jablka

                 čaj

                 večeře dodatek

 So - 12.11 snídaně hl.jídlo Medové máslo

         příloha chléb 1ks + rohlík 1ks *

                 čaj

                 pomeranč

 oběd 1  polévka Polévka bramborová

         hl.jídlo Rizoto s kuřec. masem a zeleninou oběd

         příloha Okurka kyselá

                 Vitamínový nápoj

 večeře 1 hl.jídlo Salát pochoutkový hotový 120g

         příloha Veka balená krájená

                 čaj

                 večeře dodatek

 Ne - 13.11 snídaně hl.jídlo Vánočka

                 Máslo 15 g

                 Kakao,čaj

 oběd 1  polévka Polévka s vaječnou mlhovinou

         hl.jídlo Vepřový guláš segedinský

         příloha Knedlík

                 Vitamínový nápoj

 večeře 1 hl.jídlo Sýr lučina

                 Máslo 15 g

                 chléb 1ks + rohlík 1ks *

                 čaj

                 večeře dodatek

 Po - 14.11 snídaně hl.jídlo Přesnídávka ovocná

         příloha chléb 1ks + rohlík 1ks *
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                 Máslo 15 g

                 Káva*

                 čaj

 oběd 1  polévka Polévka hrachová s párkem

         hl.jídlo Salám v těstíčku

         příloha Brambory mm

         kompot  červená řepa

                 Vitamínový nápoj

 večeře 1 hl.jídlo Žemlovka s jablky

         kompot  banány

                 čaj

                 večeře dodatek

 Út - 15.11 snídaně hl.jídlo sýr tavený 50 g

         příloha Chléb toustový 5 ks *

                 čaj

                 Mléko ochucené, čaj

 oběd 1  polévka Polévka hvězdičková

         hl.jídlo Hovězí roštěnka znojemská

         příloha Rýže dušená

                 Vitamínový nápoj

 večeře 1 hl.jídlo Knedlík s vajíčkem

                 Káva*

                 čaj

                 večeře dodatek

 St - 16.11 snídaně hl.jídlo Paštika 48g

         příloha chléb 1ks + rohlík 1ks *

                 Máslo 15 g

                 čaj

 oběd 1  polévka Polévka kulajda

         hl.jídlo Těstoviny zapečené s masem

         kompot  Salát mrkvový s jablky

                 Vitamínový nápoj

 večeře 1 hl.jídlo Rozhuda 100g

         příloha chléb  2 ks *

                 mandarinky

                 čaj

                 večeře dodatek

 Čt - 17.11 snídaně hl.jídlo Vánočka

                 Máslo 15 g

                 Bílá káva,čaj

 oběd 1  polévka Polévka hovězí s rýží a hráškem

         hl.jídlo Slepice na paprice

         příloha Knedlík

                 Vitamínový nápoj

 večeře 1 hl.jídlo Uzené maso s křenem a hořčicí

         příloha chléb  2 ks *

                 jablka

                 čaj

                 večeře dodatek

 Pá - 18.11 snídaně hl.jídlo Pomazánka salámová s vejcem 50g

         příloha chléb 1ks + rohlík 1ks *

                 Káva*

                 čaj

 oběd 1  polévka Polévka hrstková ze směsi

         hl.jídlo Lívance kynuté s marm., tvarohem a borův

                 Káva*

                 Vitamínový nápoj

 večeře 1 hl.jídlo Vepřové kostky večeře
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         příloha chléb  2 ks *

         kompot  Okurka kyselá

                 čaj

                 večeře dodatek

 So - 19.11 snídaně hl.jídlo Nutelka porce

         příloha chléb 1ks + rohlík 1ks *

                 Máslo 15 g

                 čaj

 oběd 1  polévka Polévka kroupová/bramborová

         hl.jídlo Játra kuřecí na cibuli

         příloha Rýže dušená

                 Džus z koncentrátu

 večeře 1 hl.jídlo Kefír

         příloha Veka balená krájená

                 Máslo 15 g

                 čaj

                 večeře dodatek

 Ne - 20.11 snídaně hl.jídlo Džem porce

         příloha chléb 1ks + rohlík 1ks *

                 Máslo 15 g

                 Kakao,čaj

 oběd 1  polévka Polévka hovězí s krupicovými nočky

         hl.jídlo Krůtí plátek přírodní

         příloha Kaše bramborová

         kompot  Přesnídávka ovocná

                 Vitamínový nápoj

 večeře 1 hl.jídlo Šunka 100 g *

         příloha chléb  2 ks *

                 Máslo 15 g

                 čaj

                 večeře dodatek

 Po - 21.11 snídaně hl.jídlo koláč balený 2ks

                 Bílá káva,čaj

 oběd 1  polévka Polévka bulharská

         hl.jídlo Vepřové na pórku a smetaně

         příloha Těstoviny

                 Vitamínový nápoj

 večeře 1 hl.jídlo Guláš fazolový s vepřovým masem

         příloha chléb  2 ks *

                 čaj

                 večeře dodatek

 Út - 22.11 snídaně hl.jídlo Pomazánka drožďová 50g

         příloha chléb 1ks + rohlík 1ks *

                 čaj

 oběd 1  polévka Polévka celerová

         hl.jídlo Prejt jaternicový

         příloha Brambory

                 Zelí kysané dušené

                 Vitamínový nápoj

 večeře 1 hl.jídlo Kaše jáhlovo-dýňová

         kompot  Kompot

                 čaj

                 večeře dodatek

 St - 23.11 snídaně hl.jídlo Vejce míchaná s hráškem

         příloha chléb 1ks + rohlík 1ks *

                 čaj

 oběd 1  polévka Polévka hovězí s krupicí

         hl.jídlo Hovězí maso zadní 100g
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         příloha Omáčka rajská

                 Knedlík

                 Vitamínový nápoj

 večeře 1 hl.jídlo Pomazánka salámová 100g *

         příloha chléb  2 ks *

                 pomeranč

                 čaj

                 večeře dodatek

 Čt - 24.11 snídaně hl.jídlo Jogurt ovocný

         příloha chléb 1ks + rohlík 1ks *

                 Máslo 15 g

                 Káva*

                 čaj

 oběd 1  polévka Polévka kmínová s vejcem

         hl.jídlo Krůtí kostky v zelenině

         příloha Brambory

                 Vitamínový nápoj

 večeře 1 hl.jídlo Polévka masová večeře

         příloha chléb  2 ks *

                 čaj

                 večeře dodatek

 Pá - 25.11 snídaně hl.jídlo Pomazánka míchaná 50g

         příloha chléb 1ks + rohlík 1ks *

                 Bílá káva,čaj

 oběd 1  polévka Polévka čočková s uzeninou

         hl.jídlo Nákyp rýžový s ovocem

         kompot  Kompot

                 Káva*

 večeře 1 hl.jídlo "Jeden hrnec"

         příloha chléb  2 ks *

                 čaj

                 večeře dodatek

 So - 26.11 snídaně hl.jídlo Paštika 48g

         příloha chléb 1ks + rohlík 1ks *

                 Máslo 15 g

                 čaj

 oběd 1  polévka Polévka hrášková s kapáním

         hl.jídlo Květákový mozeček

         příloha Brambory mm

                 Vitamínový nápoj

 večeře 1 hl.jídlo Sýr žervé 80g

         příloha chléb  2 ks *

                 Máslo 15 g

                 Rajčata

                 čaj

                 večeře dodatek

 Ne - 27.11 snídaně hl.jídlo koláč balený 2ks

                 Kakao,čaj

 oběd 1  polévka Polévka uzená s bramborem a vajíčkem

         hl.jídlo Uzené maso 80g

         příloha Knedlík

                 Omáčka křenová

                 Džus z koncentrátu

 večeře 1 hl.jídlo Pomazánka švédská 100g

                 chléb  2 ks *

                 banány

                 čaj

                 večeře dodatek
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 Po - 28.11 snídaně hl.jídlo šunková pěna 50g

         příloha chléb 1ks + rohlík 1ks *

                 Máslo 15 g

                 čaj

                 mandarinky

 oběd 1  polévka Polévka hvězdičková

         hl.jídlo Klobása opečená

         příloha Kaše hrachová

                 chléb  2 ks *

         kompot  Okurka kyselá

                 Vitamínový nápoj

 večeře 1 hl.jídlo Kaše jáhlová s medem a jablkem

                 čaj

                 večeře dodatek

 Út - 29.11 snídaně hl.jídlo Pribináček ks

         příloha Chléb toustový 5 ks *

                 Máslo 15 g

                 Bílá káva,čaj

 oběd 1  polévka Polévka koprová s bramborem

         hl.jídlo Hovězí kostky na barevném pepři

         příloha Těstoviny

                 Vitamínový nápoj

 večeře 1 hl.jídlo Zapečené bramb. s eidamem a květ. večeře

                 čaj

                 večeře dodatek

 St - 30.11 snídaně hl.jídlo Krém pudinkový

         příloha Piškoty

                 Káva*

 oběd 1  polévka Polévka s  drožďovými knedlíčky

         hl.jídlo Vepřová pečeně

         příloha Brambory

                 Dušená mrkev s hráškem

                 Vitamínový nápoj

 večeře 1 hl.jídlo Aspik hotový 1,3,7,10,

         příloha Veka balená krájená

                 čaj

                 večeře dodatek

 Vyhotovil: Bednárová Ilona,   dne: 26.10.2016

Strava je určena k přímé spotřebě. Změna jídelníčku vyhrazena.

Vedoucí stravování:                                                                    Schválil:
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