
strava.: RACIONÁLNÍ

na období od 01.09.2016 do 30.09.2016

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

 Čt - 01.09 snídaně hl.jídlo ostraváček 90g

                 Chléb toustový 5 ks *

         příloha Máslo 15 g

                 Snídaně bílá káva,čaj

 oběd 1  polévka Polévka brokolicová

         hl.jídlo Čevabčiči

         příloha Brambory

                 hořčice

                 Džus z koncentrátu

 večeře 1 hl.jídlo Lečo sezonní

         příloha chléb  2 ks *

                 čaj

                 večeře dodatek

 Pá - 02.09 snídaně hl.jídlo Pomazánka budapešťská 50 g

         příloha chléb 1ks + rohlík 1ks *

                 čaj

 oběd 1  polévka Polévka dršťková

         hl.jídlo Koláče hanácké

                 Vitamínový nápoj

                 Káva*

 večeře 1 hl.jídlo Hovězí dušené kostky po zahradnicku

         příloha chléb 1ks + rohlík 1ks *

                 čaj

                 večeře dodatek

 So - 03.09 snídaně hl.jídlo Paštika 48g

                 Máslo 15 g

         příloha chléb  2 ks *

                 čaj

 oběd 1  polévka Polévka krupicová s vejcem

         hl.jídlo Rizoto žampionové

         kompot  Salát okurkový

                 Džus z koncentrátu

 večeře 1 hl.jídlo Salát pochoutkový hotový 120g

         příloha Rohlík 2 ks *

                 čaj

                 večeře dodatek

 Ne - 04.09 snídaně hl.jídlo bábovka

                 čaj

                 Káva bílá ss

 oběd 1  polévka Polévka s játrovými knedlíčky

         hl.jídlo Omáčka rajská

                 Hovězí maso zadní 100g

         příloha Knedlík

                 Vitamínový nápoj

 večeře 1 hl.jídlo Konzerva tuňák s vejci

         příloha Máslo 15 g

                 chléb 1ks + rohlík 1ks *
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                 čaj

                 večeře dodatek

 Po - 05.09 snídaně hl.jídlo Pomazánka drožďová

         příloha chléb  2 ks *

                 čaj

 oběd 1  polévka Polévka česneková s bramborem

         hl.jídlo Karbanátek pečený

         příloha Kaše bramborová

         kompot  Salát zeleninový

                 Vitamínový nápoj

 večeře 1 hl.jídlo Žemlovka s tvarohem a jablky

                 čaj

                 večeře dodatek

 Út - 06.09 snídaně hl.jídlo Pribináček ks

         příloha Máslo 15 g

                 houska 100 g - 1 ks *

         kompot  nektarinky

                 čaj

                 Káva bílá ss

 oběd 1  polévka Polévka houbový krém

         hl.jídlo Hovězí roláda zbojnická

         příloha Rýže dušená

         kompot  Salát z čínského zelí

                 Džus z koncentrátu

 večeře 1 hl.jídlo Vaječné topinky

         příloha Obloha zeleninová I

                 čaj

                 večeře dodatek

 St - 07.09 snídaně hl.jídlo Sýr lučina

         příloha chléb  2 ks *

                 čaj

 oběd 1  polévka Polévka drůbková s nudlemi

         hl.jídlo Guláš znojemský

         příloha Knedlík

                 Vitamínový nápoj

 večeře 1 hl.jídlo Tvaroh se zakys. smet. a meruňkami S

         příloha Chléb toustový 5 ks *

                 čaj

                 večeře dodatek

 Čt - 08.09 snídaně hl.jídlo Párky drůbeží

         příloha chléb 1ks + rohlík 1ks *

                 čaj

                 hořčice

                 Máslo 15 g

 oběd 1  polévka Polévka zeleninová s vejci

         hl.jídlo Kapusta dušená

                 Vepřová pečeně

         příloha Brambory

                 Džus z koncentrátu

 večeře 1 hl.jídlo Těstoviny zapečené se šunkovýml sal.

         kompot  Okurka kyselá

                 čaj

                 večeře dodatek

 Pá - 09.09 snídaně hl.jídlo Vejce míchaná s hráškem

         příloha chléb  2 ks *

         kompot  Obloha zeleninová I

                 čaj

                 Máslo 15 g
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 oběd 1  polévka Polévka frankfurtská

         hl.jídlo Buchtičky dukátové

                 Vitamínový nápoj

                 Káva*

 večeře 1 hl.jídlo Kuře zadělávané se zeleninou

         příloha Brambory

                 čaj

                 večeře dodatek

 So - 10.09 snídaně hl.jídlo Sýr plátkový 50 g

         příloha chléb 1ks + rohlík 1ks *

         kompot  Rajčata

                 čaj

                 Máslo 15 g

 oběd 1  polévka Polévka fazolková

         hl.jídlo Španělský ptáček

         příloha Rýže dušená

                 Džus z koncentrátu

 večeře 1 hl.jídlo Pomazánka rybí

                 čaj

                 večeře dodatek

 Ne - 11.09 snídaně hl.jídlo koláč balený 2ks

                 čaj

                 Káva bílá ss

 oběd 1  polévka Polévka s masovou rýží

         hl.jídlo Hovězí svíčková na smetaně

         příloha Knedlík

                 Vitamínový nápoj

 večeře 1 hl.jídlo Sýr hermelín ks

                 čaj

                 večeře dodatek

                 Máslo 15 g

 Po - 12.09 snídaně hl.jídlo Pomazánka salámová s vejcem

         příloha chléb 1ks + rohlík 1ks *

                 čaj

 oběd 1  polévka Polévka mrkvová

         hl.jídlo Rybí file smažené

         příloha Brambory s petrželkou

         kompot  salát hlávkový *

                 Džus z koncentrátu

 večeře 1 hl.jídlo Makovec

                 Piškot - hlavní jídlo

                 čaj

                 večeře dodatek

                 Káva bílá ss

 Út - 13.09 snídaně hl.jídlo Sýr tavený

                 Máslo 15 g

         příloha Chléb toustový 5 ks *

                 čaj

 oběd 1  polévka Polévka pórková bílá

         hl.jídlo Bulgur s kuřecím masem

         kompot  Salát zeleninový

                 Vitamínový nápoj

 večeře 1 hl.jídlo Brambory šťouchané zvýš. norma

                 Podmáslí

                 čaj

                 večeře dodatek

 St - 14.09 snídaně hl.jídlo Povidla 40g

                 Máslo 15 g
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         příloha chléb  2 ks *

                 čaj

 oběd 1  polévka Polévka cibulová

         hl.jídlo Slepice na paprice

         příloha Knedlík

                 Vitamínový nápoj

 večeře 1 hl.jídlo Salát zeleninový jarní V

                 Máslo 15 g

         příloha Chléb toustový 5 ks *

                 čaj

                 večeře dodatek

 Čt - 15.09 snídaně hl.jídlo Termix

                 Máslo 15 g

         příloha Houska 50 g - 2 ks   *

                 čaj

 oběd 1  polévka Polévka zeleninová s rybími knedlíčky

         hl.jídlo Masové kuličky s ukrytou kapustičkou

         příloha Brambory mm

         kompot  Salát okurkový s rajčaty

                 Vitamínový nápoj

 večeře 1 polévka Polévka boršč V

         příloha chléb  2 ks *

                 čaj

                 večeře dodatek

 Pá - 16.09 snídaně hl.jídlo Šunka 50g *

                 Máslo 15 g

         příloha chléb 1ks + rohlík 1ks *

                 čaj

 oběd 1  polévka Polévka hrstková

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

                 Džus z koncentrátu

                 Káva*

 večeře 1 hl.jídlo Francouzské brambory

                 Okurka kyselá

                 čaj

                 večeře dodatek

 So - 17.09 snídaně hl.jídlo Paštika 48g

                 Máslo 15 g

         příloha chléb  2 ks *

                 čaj

 oběd 1  polévka Polévka ragú O

         hl.jídlo Hovězí tokáň

         příloha Těstoviny A

                 Vitamínový nápoj

 večeře 1 hl.jídlo Pěna tvarohová s džemem

         příloha Rohlík 2 ks *

                 čaj

                 večeře dodatek

 Ne - 18.09 snídaně hl.jídlo Vánočka

                 Máslo 15 g

                 čaj

                 Kakao

 oběd 1  polévka Polévka drůbková s nudlemi

         hl.jídlo Vepřové výpečky

                 Zelí hlávkové dušené

         příloha Knedlík

                 Džus z koncentrátu

 večeře 1 hl.jídlo Sýr plátkový 100 g

4Vytisknuto v programu Jídelníčky, PREUS SOFTWARE, www.preus.cz



                 Máslo 15 g

         příloha chléb  2 ks *

                 čaj

                 večeře dodatek

 Po - 19.09 snídaně hl.jídlo Tvaroh se zakys. smet. a borůvkami S

         příloha Houska 50 g - 2 ks   *

                 čaj

                 Káva bílá ss

 oběd 1  polévka Polévka italská

         hl.jídlo Rizoto s vepřovým masem [a sýrem] B *

         kompot  Salát okurkový

                 Vitamínový nápoj

 večeře 1 hl.jídlo Luštěninový prejt

         příloha chléb  2 ks *

                 čaj

                 večeře dodatek

 Út - 20.09 snídaně hl.jídlo Sýr kiri 2 ks 32 g

                 Máslo 15 g

         příloha Chléb toustový 5 ks *

         kompot  jablka

                 čaj

 oběd 1  polévka Polévka hovězí se zeleninou a s krupicí

         hl.jídlo Bramborové knedlíky plněné ml. uzeninou

                 Zelí kysané dušené

                 Džus z koncentrátu

 večeře 1 hl.jídlo Kaše krupičná

         kompot  Kompot míchaný

                 čaj

                 večeře dodatek

 St - 21.09 snídaně hl.jídlo Pomazánka vaječná

         příloha chléb  2 ks *

                 čaj

 oběd 1  polévka Polévka čočková nakyselo

         hl.jídlo Řízek přírodní se šunkou

         příloha Brambory s petrželkou

         kompot  Salát zeleninový

                 Džus z koncentrátu

 večeře 1 hl.jídlo Lučina 100g

         příloha houska 100 g - 1 ks *

                 čaj

                 večeře dodatek

 Čt - 22.09 snídaně hl.jídlo Jogurt ovocný

                 Máslo 15 g

         příloha Rohlík 2 ks *

                 čaj

                 Káva bílá ss

                 banány

 oběd 1  polévka Polévka drůbková s rýží [krupicí] A

         hl.jídlo Omáčka koprová A

                 Vejce

         příloha Knedlík

                 Vitamínový nápoj

 večeře 1 hl.jídlo Italské těstoviny

                 čaj

                 večeře dodatek

 Pá - 23.09 snídaně hl.jídlo Sýr duko

         příloha chléb  2 ks *

                 čaj
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 oběd 1  polévka Polévka sedlácká

         hl.jídlo Vdolky bavorské

                 Džus z koncentrátu

                 Mléko ochucené

 večeře 1 hl.jídlo Vepřové kostky večeře

         příloha chléb  2 ks *

                 čaj

                 večeře dodatek

 So - 24.09 snídaně hl.jídlo Pomazánka míchaná 50g

         příloha houska 100 g - 1 ks *

                 čaj

 oběd 1  polévka Polévka fazolová s brambory

         hl.jídlo Krůtí na paprice

         příloha Těstoviny A

                 Vitamínový nápoj

 večeře 1 hl.jídlo Šunková pěna 100g

                 Máslo 15 g

         příloha chléb  2 ks *

                 čaj

                 večeře dodatek

 Ne - 25.09 snídaně hl.jídlo šátečky 2 ks

                 čaj

                 Káva bílá ss

 oběd 1  polévka Polévka hovězí s krupicovými nočky

         hl.jídlo Sekaná pečeně

         příloha Brambory s petrželkou

         kompot  Salát mrkvový

                 Vitamínový nápoj

 večeře 1 hl.jídlo Uzené maso s křenem a hořčicí

         příloha chléb  2 ks *

                 čaj

                 večeře dodatek

 Po - 26.09 snídaně hl.jídlo Vaječný krém

         příloha chléb 1ks + rohlík 1ks *

         kompot  Rajčata

                 čaj

 oběd 1  polévka Polévka písmenková

         hl.jídlo Kaše hrachová

                 Salám český

         příloha chléb  2 ks *

                 Džus z koncentrátu

 večeře 1 hl.jídlo Kaše rýžová

         kompot  Kompot míchaný

                 čaj

                 večeře dodatek

 Út - 27.09 snídaně hl.jídlo Tvaroh se zakys. smet. a jahodami S

         příloha Rohlík 2 ks *

                 čaj

                 Káva bílá ss

 oběd 1  polévka Polévka čočková nakyselo

         hl.jídlo Kuřecí řízek smažený

         příloha Kaše bramborová

         kompot  Salát z čínského zelí

                 Vitamínový nápoj

 večeře 1 polévka Polévka gulášová

         příloha chléb  2 ks *

                 čaj

                 večeře dodatek

6Vytisknuto v programu Jídelníčky, PREUS SOFTWARE, www.preus.cz



 St - 28.09 snídaně hl.jídlo Džem porce

                 Máslo 15 g

         příloha Chléb toustový 5 ks *

                 čaj

                 Káva bílá ss

 oběd 1  polévka Polévka koprová s bramborem

         hl.jídlo Masová směs v zelenině

         příloha Těstoviny A

                 Džus z koncentrátu

 večeře 1 hl.jídlo Pomazánka sýrová 100g

         příloha chléb 1ks + rohlík 1ks *

         kompot  Rajčata

                 čaj

                 večeře dodatek

 Čt - 29.09 snídaně hl.jídlo Paštika 48g

                 Máslo 15 g

         příloha chléb 1ks + rohlík 1ks *

                 čaj

 oběd 1  polévka Polévka hovězí s rýží a hráškem

         hl.jídlo Květák zapečený s uz. masem [šunkou)

         příloha Brambory

         kompot  Salát mrkvový s jablky

                 Vitamínový nápoj

 večeře 1 hl.jídlo těstoviny na sladko - mák/perník

                 čaj

                 večeře dodatek

 Pá - 30.09 snídaně hl.jídlo Pomazánka masová II snídaně

         příloha chléb 1ks + rohlík 1ks *

                 čaj

 oběd 1  polévka Polévka bulharská

         hl.jídlo Nákyp rýžový dvoubarevný

         kompot  Kompot míchaný

                 Džus z koncentrátu

                 Káva*

 večeře 1 hl.jídlo "Jeden hrnec"

         příloha chléb  2 ks *

                 čaj

                 večeře dodatek

 Vyhotovil: Ing. Kašová Kristina,   dne: 26.08.2016

Strava je určena k přímé spotřebě. Změna jídelníčku vyhrazena.

Vedoucí stravování:                                                                    Schválil:
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