
strava.: RACIONÁLNÍ

na období od 01.10.2016 do 31.10.2016

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

 So - 01.10 snídaně hl.jídlo Pomazánka drůbeží 50g

                 jablka

         příloha Rohlík 2 ks *

                 čaj

 oběd 1  polévka Polévka cizrnová

         hl.jídlo Kaše kukuřičná ,kuřecí maso v mrkvi

                 Vitamínový nápoj

 večeře 1 hl.jídlo Sýr hermelín ks

                 Máslo 15 g

         příloha chléb  2 ks *

                 čaj

                 večeře dodatek

 Ne - 02.10 snídaně hl.jídlo Koláče 2ks

                 čaj

                 Přesnídávka ovocná

 oběd 1  polévka Polévka hovězí s těstovinou *

         hl.jídlo Květák smažený

         příloha Brambory

         kompot  Dresink ze zakysané smetany

                 Vitamínový nápoj

 večeře 1 hl.jídlo Paštika 100g

                 Máslo 15 g

         příloha chléb 1ks + rohlík 1ks *

                 čaj

                 večeře dodatek

 Po - 03.10 snídaně hl.jídlo obložený talíř *

         příloha houska 100 g - 1 ks *

                 čaj

 oběd 1  polévka Polévka fazolová lisovaná

         hl.jídlo Kuřecí nudličky, dýňová omáčka

         příloha Rýže dušená

                 Vitamínový nápoj

 večeře 1 hl.jídlo Zapečené bramb. s vepř.. mas. večeře

         příloha Okurka kyselá

                 čaj

                 večeře dodatek

 Út - 04.10 snídaně hl.jídlo Pomazánka mrkvová 50 g

         příloha Chléb toustový 5 ks *

                 čaj

 oběd 1  polévka Polévka česneková s bramborem

         hl.jídlo Hovězí pečeně štěpánská

         příloha Knedlík

                 Vitamínový nápoj

 večeře 1 hl.jídlo Nákyp rýžový s ovocem

                 čaj

                 večeře dodatek

 St - 05.10 snídaně hl.jídlo Přesnídávka ovocná
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                 Máslo 15 g

         příloha Chléb toustový 5 ks *

                 čaj

 oběd 1  polévka Polévka celerová

         hl.jídlo Kuřecí obalovaná kapsa

         příloha Brambory mm

         kompot  Salát ledový s pomeranči

                 Vitamínový nápoj

 večeře 1 hl.jídlo Sýr plátkový 100 g

                 Máslo 15 g

         příloha chléb 1ks + rohlík 1ks *

                 čaj

                 večeře dodatek

 Čt - 06.10 snídaně hl.jídlo Šunka 50g *

                 Máslo 15 g

         příloha Rohlík 2 ks *

                 čaj

 oběd 1  polévka Polévka s vaječnou mlhovinou

         hl.jídlo Vepřové plátky na žampionech

         příloha Rýže dušená

                 Vitamínový nápoj

 večeře 1 hl.jídlo Guláš bramborový*

         příloha chléb  2 ks *

                 čaj

                 večeře dodatek

 Pá - 07.10 snídaně hl.jídlo Vejce

                 Máslo 15 g

         příloha chléb 1ks + rohlík 1ks *

         kompot  Obloha zeleninová I

                 čaj

 oběd 1  polévka Polévka bramboračka s houbami

         hl.jídlo Bramborové šišky s mákem (strouhankou)

                 Vitamínový nápoj

 večeře 1 hl.jídlo Bigos

         příloha chléb  2 ks *

                 čaj

                 večeře dodatek

 So - 08.10 snídaně hl.jídlo Sýr lučina

         příloha chléb 1ks + rohlík 1ks *

                 čaj

 oběd 1  polévka Polévka drožďová s mrkví

         hl.jídlo Nádivka z cukety

         příloha Brambory mm

                 Vitamínový nápoj

 večeře 1 hl.jídlo Pomazánka škvarková

         příloha chléb  2 ks *

                 čaj

                 večeře dodatek

 Ne - 09.10 snídaně hl.jídlo bábovka

                 čaj

                 Káva bílá ss

 oběd 1  polévka Polévka drůbková s nudlemi

         hl.jídlo Vepřová kýta hamburská

         příloha Knedlík

                 Vitamínový nápoj

 večeře 1 hl.jídlo Paštika 100g

                 Máslo 15 g

         příloha chléb 1ks + rohlík 1ks *
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                 čaj

                 večeře dodatek

 Po - 10.10 snídaně hl.jídlo Rozhuda 50g

         příloha Rohlík 2 ks *

                 čaj

 oběd 1  polévka Polévka vločková

         hl.jídlo Kuřecí stehna

                 Zelí cuketové

         příloha Knedlík bramborový

                 Vitamínový nápoj

 večeře 1 hl.jídlo Kuba houbový

         příloha chléb  2 ks *

                 čaj

                 večeře dodatek

 Út - 11.10 snídaně hl.jídlo Puding se šlehačkou

                 Máslo 15 g

         příloha Rohlík 2 ks *

                 čaj

 oběd 1  polévka Polévka drůbková - bílá

         hl.jídlo Pštrosí vejce

         příloha Kaše bramborová

         kompot  Kompot

                 Vitamínový nápoj

 večeře 1 hl.jídlo Vepřové v mrkvi B

         příloha chléb  2 ks *

                 čaj

                 večeře dodatek

 St - 12.10 snídaně hl.jídlo Paštika 48g

                 Máslo 15 g

         příloha chléb 1ks + rohlík 1ks *

                 čaj

 oběd 1  polévka Polévka hrášková lisovaná

         hl.jídlo Hovězí pečeně debrecínská

         příloha Rýže dušená

                 Vitamínový nápoj

 večeře 1 hl.jídlo Tvaroh s čokoládou a banánem V

         příloha Chléb toustový 5 ks *

                 čaj

                 večeře dodatek

 Čt - 13.10 snídaně hl.jídlo Párky drůbeží

                 hořčice

         příloha Chléb toustový 5 ks *

                 čaj

 oběd 1  polévka Polévka pohanková

         hl.jídlo Závitek záhorácký

         příloha Brambory mm

                 Vitamínový nápoj

 večeře 1 polévka Polévka masová večeře

         příloha chléb  2 ks *

                 čaj

                 večeře dodatek

 Pá - 14.10 snídaně hl.jídlo obložený talíř *

                 čaj

 oběd 1  polévka Polévka kulajda

         hl.jídlo Buchty s tvarohem a mákem

                 Vitamínový nápoj

                 Káva

 večeře 1 hl.jídlo Hovězí guláš moravský V
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         příloha chléb  2 ks *

                 čaj

                 večeře dodatek

 So - 15.10 snídaně hl.jídlo Pomazánka míchaná 50g

         příloha chléb 1ks + rohlík 1ks *

                 čaj

 oběd 1  polévka Polévka kedlubnová

         hl.jídlo Kuřecí na celeru

         příloha Brambory

                 Vitamínový nápoj

 večeře 1 hl.jídlo Aspik hotový

         příloha Rohlík 2 ks *

                 čaj

                 večeře dodatek

 Ne - 16.10 snídaně hl.jídlo Vánočka

                 Máslo 15 g

                 čaj

                 Kakao

 oběd 1  polévka Polévka hovězí s masem a těstovinou

                 Bratislavská vepřová kýta

         příloha Knedlík

                 Vitamínový nápoj

 večeře 1 hl.jídlo Sýr duko

         příloha chléb 1ks + rohlík 1ks *

                 čaj

                 večeře dodatek

 Po - 17.10 snídaně hl.jídlo Pomazánka salámová 50g *

         příloha chléb 1ks + rohlík 1ks *

                 čaj

 oběd 1  polévka Polévka drůbková s pórkem

         hl.jídlo Halušky s anglickou slaninou/šunkou

                 Vitamínový nápoj

 večeře 1 hl.jídlo Kaše jáhlová s medem a jablkem

                 čaj

                 večeře dodatek

 Út - 18.10 snídaně hl.jídlo Tvaroh se zakys. smet. a jahodami S

         příloha Chléb toustový 5 ks *

                 čaj

                 Káva bílá ss

 oběd 1  polévka Polévka rybí maďarská

         hl.jídlo Řízek holandský

         příloha Kaše bramborová

         kompot  červená řepa

                 Vitamínový nápoj

 večeře 1 hl.jídlo Těstoviny zapečené s masem

         kompot  Okurka kyselá

                 čaj

                 večeře dodatek

 St - 19.10 snídaně hl.jídlo Sýr hermelín ks

                 Máslo 15 g

         příloha chléb  2 ks *

                 čaj

                 jablka

 oběd 1  polévka Polévka kapustová s bramborem *

         hl.jídlo Hovězí  po burgundsku

         příloha Knedlík

                 Vitamínový nápoj

 večeře 1 hl.jídlo Paštika 100g
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                 Máslo 15 g

         příloha chléb 1ks + rohlík 1ks *

                 čaj

                 večeře dodatek

 Čt - 20.10 snídaně hl.jídlo Medové máslo

         příloha Houska 50 g - 2 ks   *

                 čaj

                 Káva bílá ss

 oběd 1  polévka Polévka s celest. nudlemi / nudlemi

         hl.jídlo Játra drůbeží na slanině

         příloha Rýže dušená

         kompot  Salát z čínského zelí

                 Vitamínový nápoj

 večeře 1 hl.jídlo Brambory šťouchané zvýš. norma

                 Podmáslí

                 čaj

                 večeře dodatek

 Pá - 21.10 snídaně hl.jídlo Vejce míchaná [na cibulce]

                 Máslo 15 g

         příloha chléb 1ks + rohlík 1ks *

                 čaj

 oběd 1  polévka Polévka zelná s bramborem bílá

         hl.jídlo Knedlíky kynuté s povidly (džemem)

                 Vitamínový nápoj

                 Káva

 večeře 1 hl.jídlo Žampionové nudle

                 čaj

                 večeře dodatek

 So - 22.10 snídaně hl.jídlo šunková pěna 50g

                 Máslo 15 g

         příloha Rohlík 2 ks *

         kompot  Přesnídávka ovocná

                 čaj

 oběd 1  polévka Polévka rajská s rýží

         hl.jídlo Plíčka na smetaně

         příloha Knedlík

                 Vitamínový nápoj

 večeře 1 hl.jídlo Sýr lučina

                 Máslo 15 g

         příloha chléb  2 ks *

                 čaj

                 večeře dodatek

 Ne - 23.10 snídaně hl.jídlo šátečky 2 ks

                 čaj

                 Kakao

 oběd 1  polévka Polévka hovězí se smaž.hráškem

         hl.jídlo Řízek vepřový smažený

         příloha Brambory mm

         kompot  Salát mrkvový s jablky

                 Vitamínový nápoj

 večeře 1 hl.jídlo Pomazánka švédská 100g

                 Máslo 15 g

         příloha houska 100 g - 1 ks *

                 čaj

                 večeře dodatek

 Po - 24.10 snídaně hl.jídlo Pomazánka sýrová s česnekem 50g (sýrová)

         příloha chléb  2 ks *

                 čaj
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                 Káva bílá ss

 oběd 1  polévka Polévka gulášová

         hl.jídlo Karbanátek kapustový

                 Kaše bramborová

         kompot  Salát zeleninový

                 Vitamínový nápoj

 večeře 1 hl.jídlo Žemlovka s jablky

                 čaj

                 večeře dodatek

 Út - 25.10 snídaně hl.jídlo Paštika 48g

                 Máslo 15 g

         příloha chléb 1ks + rohlík 1ks *

                 čaj

 oběd 1  polévka Polévka česnek.s bramborem o oves. vločk

         hl.jídlo Hovězí guláš

         příloha Knedlík

                 Vitamínový nápoj

 večeře 1 hl.jídlo Vaječné topinky

         kompot  Obloha zeleninová I

                 čaj

                 večeře dodatek

 St - 26.10 snídaně hl.jídlo Džem porce

                 Máslo 15 g

         příloha Chléb toustový 5 ks *

         kompot  jablka

                 čaj

 oběd 1  polévka Polévka čočková

         hl.jídlo Kuřecí řízek pařížský

         příloha Brambory mm

         kompot  salát hlávkový *

                 Džus z koncentrátu

 večeře 1 hl.jídlo Salát pochoutkový hotový 120g

                 čaj

                 večeře dodatek

 Čt - 27.10 snídaně hl.jídlo Sýr obdélník 50g

                 Máslo 15 g

         příloha Rohlík 2 ks *

                 čaj

                 Káva bílá ss

 oběd 1  polévka Polévka haše

         hl.jídlo Vepřová pečeně na zázvoru

         příloha Těstoviny

                 Vitamínový nápoj

 večeře 1 hl.jídlo Párky drůbeží

         příloha chléb  2 ks *

         kompot  hořčice

                 čaj

                 večeře dodatek

 Pá - 28.10 snídaně hl.jídlo Pomazánka tuňáková 50g

         příloha chléb 1ks + rohlík 1ks *

                 čaj

 oběd 1  polévka Polévka hovězí s masem a těstovinou

         hl.jídlo Plovdivské maso

         příloha Rýže dušená

                 Vitamínový nápoj

 večeře 1 hl.jídlo Sýr žervé 80g

                 Máslo 15 g

         příloha chléb 1ks + rohlík 1ks *
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                 čaj

                 večeře dodatek

 So - 29.10 snídaně hl.jídlo jogurt bílý

                 Džem porce

         příloha Houska 50 g - 2 ks   *

                 čaj

                 Káva bílá ss

 oběd 1  polévka Polévka s  drožďovými knedlíčky

         hl.jídlo Květák zapečený s uzeninou

         příloha Brambory mm

                 Džus z koncentrátu

 večeře 1 hl.jídlo Pomazánka tvarůžková 100g

         příloha chléb  2 ks *

                 čaj

                 večeře dodatek

 Ne - 30.10 snídaně hl.jídlo Koláče 2ks

                 Přesnídávka ovocná

                 čaj

                 Kakao

 oběd 1  polévka Polévka z uzeného masa s krupkami

         hl.jídlo Omáčka křenová

                 Uzené maso 80g

         příloha Knedlík

                 Vitamínový nápoj

 večeře 1 hl.jídlo Šunka 100 g *

                 Máslo 15 g

         příloha Rohlík 2 ks *

                 čaj

                 večeře dodatek

 Po - 31.10 snídaně hl.jídlo Pomazánka tvarohová 50g

         příloha chléb 1ks + rohlík 1ks *

         kompot  banány

                 čaj

                 Káva bílá ss

 oběd 1  polévka Polévka s kapáním

         hl.jídlo Čočka na kyselo oběd

                 Vejce

         příloha chléb  2 ks *

         kompot  Okurka kyselá

                 Vitamínový nápoj

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

         kompot  Kompot

                 čaj

                 večeře dodatek

 Vyhotovil: Ing. Kašová Kristina,   dne: 20.09.2016

Strava je určena k přímé spotřebě. Změna jídelníčku vyhrazena.

Vedoucí stravování:                                                                    Schválil:
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