
DIETA Č. 3 - racionální, 9 - diabetická DIETA Č. 2 - šetřící, 9/2 - diabetická šetřící DIETA Č. 0 - tekutá, 1 - kašovitá

SNÍDANĚ
káva,brambor.kostka s česnekem 2ks,máslo, rajče 

(1,7)
káva, bylinkový rohlík, máslo, rajče (1,7) káva, babeta, termix (BMI)(1,3,7)

POLÉVKA kmínová s vejcem (1,3,9) kmínová s vejcem (1,3,9) kmínová s vejcem (1,3,9)

OBĚD 1. opeč. salám, zadělávané fazolky, brambory (1,7) opeč. salám, zadělávané fazolky, brambory (1,7) opeč. salám,zadělávané fazolky,br.kaše(1,7)

OBĚD 2. srbské rizoto s kuřecím masem, okurek kyselý (1)

SVAČINA přesdnídávka přesnídávka přesnídávka

VEČEŘE šunková pomazánka, chléb (1,7) šunková pomazánka, rohlík (1,7) rýžová kaše s perníkem (1,7)

II. VEČEŘE graham, mléko (1,7) houska, mléko (1,7) houska, mléko (1,7)

SNÍDANĚ káva, sýr tavený, máslo, houska,d.č.9-chléb (1,7) káva, sýr tavený, máslo, houska (1,7) káva, vaječina,veka,termix (BMI)(1,3,7)

POLÉVKA vločková (1,7,9) vločková (1,7,9) vločková (1,7,9)

OBĚD 1.
hovězí nudličky ala španělský ptáček,dušená rýže 

(1,3,10)

hovězí nudličky ala španělský ptáček,dušená rýže 

(1,3,10)

hovězí nudličky ala španělský ptáček,br.kaše 

(1,3,7,10)

OBĚD 2.

SVAČINA puding s piškoty (13,7) puding s piškoty (13,7) puding s piškoty (13,7)

VEČEŘE 1. šťouchané brambory s pažitkou, podmáslí (1,7) šťouchané brambory s pažitkou, podmáslí (1,7) br.kaše, podmáslí (1,7)

VEČEŘE 2. jelítko, chléb (1,6) pečené kuřecí stehno, veka (1)

II. VEČEŘE graham, mléko (1,7) houska, mléko (1,7) houska, mléko (1,7)

SNÍDANĚ kakao, medové máslo, chléb (1,7) kakao, medové máslo, houska (1,7) kakao, šleh.tvaroh, veka, jogurt (BMI)(1,7)

SNÍDANĚ DIA kakao, džemové dia máslo, chléb (1,7) kakao, džemové dia máslo, houska (1,7)

POLÉVKA jáhlová (1,9) jáhlová (1,9) jáhlová (1,9)

OBĚD 1. vepřové plecko bratislavské, knedlík (1,3,7) vepřové plecko bratislavské, knedlík (1,3,7) vepřové plecko bratislavské, br.kaše (1,3,7)

OBĚD 2. těstovinový salát s kuřecím masem, bagetka (1) těstovinový salát s kuřecím masem, bagetka (1)

SVAČINA ovoce ovoce ovoce

VEČEŘE 1. tuňáková pomazánka, chléb (1,4,7,10) tuňáková pomazánka, toust.chléb (1,4,7,10) ovesná kaše se skořicí (1,7)

II. VEČEŘE graham, jogurt (1,7) houska, jogurt (1,7) houska, jogurt (1,7)

SNÍDANĚ mléko, sýr Duko, máslo, lámankový chléb (1,7) mléko, sýr Duko, máslo, houska (1,7) mléko, bábovka, termix (BMI)(1,7)

POLÉVKA drožďová (1,9) drožďová (1,9) drožďová (1,9)

OBĚD 1. vejce, čočka na kyselo, chléb, okurek (1,3) vejce, červená čočka, veka (1,3) vejče, červená čočka, br.kaše (1,3)

OBĚD 2. sekaná pečeně, br. kaše, ledový salát (1,3,7) sekaná pečeně, br. kaše, ledový salát (1,3,7)

SVAČINA paštika Májka, graham (1) paštika Májka, rohlík (1) ovocný šálek

VEČEŘE 1. gulášová polévka, chléb (1) gulášová polévka, veka (1) gulášová polévka, veka (1)

VEČEŘE 2. vepřová lička v aspiku, cibule, chléb (1) kladenská pečeně, máslo, rohlík (1,7)

II. VEČEŘE graham, mléko (1,7) houska, jogurt (1,7) houska, mléko (1,7)

SNÍDANĚ káva, pivní salám, máslo, chléb (1,7) káva, hodonínský salám, máslo, rohlík (1,7) káva, vánočka, jogurt (BMI)(1,7)

POLÉVKA ragů (1,7) ragů (1,7) ragů (1,7)

OBĚD 1. žemlovka s jablky (1,3,7) žemlovka s jablky (1,3,7) rýžová kaše s ovocem (1,7)

OBĚD 2. kuřecí špíz, hranolky, tatarka (1,3,7)

SVAČINA džus džus džus

VEČEŘE 1. celerová pomazánka, chléb (1,7) celerová pomazánka dietní, rohlík (1,7) vepřové v celeru, br.kaše (1,7)

II. VEČEŘE graham, mléko (1,7) houska, mléko (1,7) houska, mléko (1,7)

SNÍDANĚ káva, pomazánkové máslo s pažitkou, chléb (1,7) káva,pomazánkové máslo s pažitkou,houska (1,7) káva, loupák, jogurt, pribináček(BMI)(1,7)

POLÉVKA zeleninová s krupicí (1,9) zeleninová s krupicí (1,9) zeleninová s krupicí (1,9)

OBĚD vepřové azu po tatarsku, těstoviny (1) vepřové azu po tatarsku, těstoviny (1) vepřové azu po tatarsku, br. kaše (1)

SVAČINA ovoce ovoce ovoce
 

VEČEŘE paštika s telecím masem, máslo, chléb (1,7) paštika s telecím masem, máslo, rohlík (1,7) krupicová kaše s kakaem (1,7)

II. VEČEŘE graham, mléko (1,7) houska, mléko (1,7) houska, mléko (1,7)

SNÍDANĚ kakao, šáteček 2 ks (1,3,7) kakao, šáteček 2 ks (1,3,7) kakao, mramorový blok, jogurt (BMI) (1,3,7)

SNÍDANĚ DIA kakao, šáteček dia 2 ks (1,3,7) kakao, šáteček dia 2 ks (1,3,7)

POLÉVKA vývar s těstovinou (1,9) vývar s těstovinou (1,9) vývar s těstovinou (1,9)

OBĚD 
smažený kuřecí řízek, brambory s máslem, kompot 

(1,3,7)

smažený kuřecí řízek, brambory s máslem, kompot 

(1,3,7)
přírodní kuřecí řízek, br.kaše, kompot (1,7)

SVAČINA oplatek, d.č.9-dia oplatek oplatek, d.č.9/2-dia oplatek koktejl (7)

VEČEŘE kapiový salám, máslo, chléb (1,7) salám šunka, máslo, houska (1,7) babeta s pudingem (1,7)

II. VEČEŘE graham, mléko (1,7) houska, mléko (1,7) houska, mléko (1,7)

Pitný režim je zajištěn po celý den formou čajů a ovocných šťáv. Nutriční terapeut: Mgr. Lucie Stočesová

Vedoucí stravovacího provozu: Marcela Bajtková

Ředitel: Ing. Pavel Zelek
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