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

SNÍDANĚ káva, sýr plátkový, máslo, sluneč.chléb (1,7) káva, sýr plátkový, máslo, bylink.rohlík (1,7) káva, babeta, termix (BMI)(1,3,7)

POLÉVKA cibulová s krutóny (1) zeleninový vývar s krutóny (1,9) zeleninový vývar s krutóny (1,9)

OBĚD 1.
zapečené rybí filé s vejcem a sýrem, br.kaše, kompot 

(1,3,7)

zapečené rybí filé s vejcem a sýrem, br.kaše, 

kompot (1,3,7)
rybí filé na másle, br.kaše, kompot (1,3,7)

OBĚD 2. vepř.bůček pečený, dušená kapusta, br.knedlík (1)

SVAČINA ovoce ovoce ovoce

VEČEŘE pomazánka salámová se sýrem, chléb (1,7) pomazánka salámová se sýrem, houska (1,7) králík na smetaně, br.kaše (1,7)

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

SNÍDANĚ káva, máslo, řekvička, chléb (1,7) káva, máslo, řekvička, toust.chléb (1,7) káva, vaječina,veka,termix (BMI)(1,3,7)

POLÉVKA fazolová se salámem (1) fazolková (1,7) fazolková (1,7)

OBĚD 1. kuře ala bažant, dušená rýže, červená řepa (1) kuře ala bažant, dušená rýže, červená řepa (1) kuře ala bažant, br.kaše, červ.řepa (1)

OBĚD 2. risolety se špenátem (1,3,7)

SVAČINA trojúhelníček sýru, graham (1,7) trojúhelníček sýru, houska (1,7) koktejl (7)

VEČEŘE 1. ovesná kaše s kakaem (1,7) ovesná kaše s kakaem (1,7) ovesná kaše s kakaem (1,7)

VEČEŘE 2. škvarková pomazánka, chléb (1,3,10) drůbeží tlačenka, máslo, veka (1,7)

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

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

SNÍDANĚ DIA kakao, tvarohový hřeben 2 ks (1,3,7) kakao, tvarohový hřeben 2 ks (1,3,7)

POLÉVKA selská (1,3,7) selská (1,3,7) selská (1,3,7)

OBĚD 1. vepřová roláda, šťouch.brambory, salát ledový (1) vepřová roláda, šťouch.brambory, salát ledový (1) vepřová roláda, br.kaše, kompot (1,7)

OBĚD 2. špecle se zelím (1,7)

SVAČINA džus džus džus

VEČEŘE 1. salám poličan, máslo, houska,d.č.9-chléb (1,7) dušená šunka, máslo, houska (1,7) rýžová kaše s medem (1,7)

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

SNÍDANĚ mléko, sýr žervé Tzatziky, máslo, chléb (1,7) mléko, sýr žervé, máslo, rohlík (1,7) mléko, bábovka, termix (BMI)(1,7)

POLÉVKA vývar s játrovými knedlíčky (1,3,7) vývar s játrovými knedlíčky (1,3,7) vývar s játrovými knedlíčky (1,3,7)

OBĚD 1. hovězí guláš, kynutý knedlík (1,3,7) hovězí guláš dietní, kynutý knedlík (1,3,7) hovězí guláš dietní, br.kaše (1,7)

OBĚD 2. květák. mozeček, brambory, kyselý okurek (1,3)

SVAČINA přesnídávka přesnídávka přesnídávka

VEČEŘE 1. bešamelové brambory, chléb (1,7) bešamelové brambory, veka (1,7) bešamelové brambory, veka (1,7)

VEČEŘE 2. obložená bageta (sýr,šunka,herkules,vejce,zelenina) pomazánka-sýr cottage se zeleninou, rohlík (1,7)

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

SNÍDANĚ káva, jogurt,d.č.9-dia jogurt, loupák 2 ks (1,7) káva, jogurt,d.č.9/2-dia jogurt, loupák 2 ks (1,7) káva, loupák, jogurt, pribináček(BMI)(1,7)

POLÉVKA italská rajská (1) italská rajská (1) italská rajská (1)

OBĚD 1. bramborové šišky s perníkem (1,3,7) bramborové šišky s perníkem (1,3,7) krupicová kaše s perníkem (1,7)

OBĚD 2.
kuřecí plátek marinovaný, opeč.brambory, liškový dip 

(1,7)

SVAČINA ovoce ovoce ovoce

VEČEŘE 1. párky se sýrem, hořčice, chléb (1,7,10) párky se sýrem, kečup, houska (1,7) kuřecí v mrkvi, br.kaše (1,7)

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

SNÍDANĚ káva, pomazánka paštiková, chléb (1,7) káva, pomazánka paštiková, rohlík (1,7) káva, šleh.tvaroh, veka, jogurt (BMI)(1,7)

POLÉVKA ovarová (1) vývar s rýží (1,9) vývar s rýží (1,9)

OBĚD míchané těstoviny (uzenina,zelenina), čalamáda (1) míchané těstoviny (uzenina,zelenina), kompot (1) uzené, těstoviny, kompot (1,7)

SVAČINA biskupský chlebíček, d.č.9- dia perník biskupský chlebíček, d.č.9/2- dia perník ovocný šálek
 

VEČEŘE sýr hermelín, máslo, chléb (1,7) sýr mozzarella, máslo, houska (1,7) frankfurtská polévka, veka (1)

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

SNÍDANĚ kakao, vánočka, máslo (1,7) kakao, vánočka, máslo (1,7) kakao, vánočka, jogurt (BMI)(1,7)

SNÍDANĚ DIA kakao, vánočka dia, máslo (1,7) kakao, vánočka dia, máslo (1,7)

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

OBĚD luhačovický špaček, br.kaše, kompot (1,7) luhačovický špaček, br.kaše, kompot (1,7) luhačovický špaček, br.kaše, kompot (1,7)

SVAČINA puding desert,d.č.9-dia puding (7) puding desert,d.č.9/2-dia puding (7) puding desert (7)

VEČEŘE salám debrecínský, máslo, chléb (1,7) salám debrecínský, máslo, rohlík (1,7) ovesná kaše s ovocem (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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