Jídelní lístek na týden od 4. 2. do 10. 2. 2019
Domov pro seniory Břeclav
Dietní pokrmy jsou připravovány dle příslušných dietních receptur

Den

Snídaně

Oběd

Večeře

Snídaně

Diety 3, 9
Po
4. 2.

Čaj, chléb, rama,
játrovka cihla

Pol. kmínová s mlhovinou
Kovbojská pánev s fazolemi, chléb

Čt
7. 2.

So
9. 2.

Ne
10. 2.

Pol. kmínová s mlhovinou
Vepřová protýkaná pečeně, dušená
rýže, salát

Táč s ovocem
9/2 - Táč s ovocem dia
Jílková/Duroň

ovoce

Káva, chléb, máslo,
sýr
zelenina

Pol. zeleninová
Čínské řízečky (kousky kuřecího masa ve
vejci), brambory, salát

Šunková pěna, chléb, čaj

Pol. hovězí s nudlemi
Pajšl na smetaně, knedlík

Těstoviny s vejci, salát

9 – závin dia
ovoce
Čaj, moskevský
chléb, rama, šunka

Pol. dršťková
I. Buchty s mákem

Pivní sýr, máslo, chléb,
čaj

Káva, rohlíky, máslo,
sýr
zelenina
ovoce
Kakao, koláče

Káva, chléb, máslo,
džem
9 – džem dia
ovoce
Káva, chléb,
pomazánkové
máslo,
zelenina
ovoce
Kakao, bábovka
9 – kakao dia,
máslo, vánočka dia

Pol. zeleninová
Bratislavské plecko, těstoviny

9/2 – závin dia

Pol. hovězí s nudlemi
Rybí filé s koprem a pórkem,
bramborová kaše

ovoce
Čaj, rohlíky, rama,
šunka

Pol. masová
I. Buchty s marmeládou

II. Košárnický řízek, brambory, salát

ovoce

Pá
8. 2.

Čaj, rohlíky, rama,
játrovka cihla

9 - Bavorské vdolky dia

ovoce
Kakao, koblihy

St
6. 2.

Večeře

Diety 2, 9/2
Bavorské vdolky

ovoce

Út
5. 2.

Oběd

Jílková/Duroň
Těstoviny s vejci, salát

Sklenář/Valenta
Termizovaný sýr 80g,
máslo, rohlíky, čaj

II. Košárnický řízek, brambory, salát

Pol. jáhlová
Těstoviny s mletým masem a sýrem

Salám v těstíčku,
bramborová kaše

Pol. houbová se strouháním
Kuřecí flamendr, dušená rýže

Kološvárské zelí, chléb

ovoce
Káva, rohlíky, máslo,
džem
9/2 – džem dia
ovoce
Káva, rohlíky,
pomazánkové máslo,
zelenina

Pol. jáhlová
Vepřová vracovská roštěná, knedlík

Pol. se strouháním
Vepřové kostky po zahradnicku,
těstoviny

ovoce
Pol. s masem a bramborem
Vepřové po burgundsku, knedlík

Šunková pěna, rohlíky, čaj

Salát KS, chléb, čaj

Kakao, bábovka
9/2 – kakao dia,
máslo, vánočka dia

Pol. s masem a bramborem
Kuře na medu, bramborová kaše,
kompot

Sklenář/Valenta
Salám v těstíčku,
bramborová kaše
Jílková/Duroň
Zapečené flíčky s mletým
masem

Jílková/Duroň
Salát KS, rohlíky, čaj

ovoce

ovoce
Nutriční terapeut: Vincourová Michaela, DiS.

Jílková/Duroň
Změna jídelního lístku vyhrazena
Jídlo slouží k okamžité spotřebě

Informace o alergenech a nutričních hodnotách obsažených v potravinách jsou k dispozici na vyžádání u nutričního terapeuta

Jídelní lístek na týden od 11. 2. do 17. 2. 2019
Domov pro seniory Břeclav
Dietní pokrmy jsou připravovány dle příslušných dietních receptur

Den

Snídaně

Oběd

Večeře

Snídaně

Diety 3, 9
Po
11. 2.

Út
12. 2.

St
13. 2.

Čt
14. 2.

Pá
15. 2.

So
16. 2.

Ne
17. 2.

Káva, chléb, máslo,
sýr Eidam
zelenina
ovoce
Káva, chléb, máslo,
vejce

ovoce
Káva, chléb, máslo,
jogurt
9 – jogurt dia
ovoce
Čaj, chléb, se
sádlem a cibulí

ovoce
Káva, chléb, máslo,
sýr tavený
zelenina
ovoce
Čaj, chléb, rama,
paštika
ovoce
Kakao, máslo,
vánočka
9 – kakao dia,
máslo, vánočka dia
ovoce

Pol. selská
Chatařský guláš, chléb

Večeře

Diety 2, 9/2
Nudle s mákem, kompot
9 – Nudle s mákem, kompot
dia

Pol. zabíjačková
Jitrnicový prejt, brambory,
dušené zelí

Gothaj s cibulí, chléb, čaj

Pol. celerová
Vepřový steak pražského
uzenáře (šunka, smetana, žampiony),
těstoviny

Sekaná pečeně, chléb,
okurka, hořčice

Pol. gulášová
I. Jablečný závin
II. Vepřová krkovička pečená
s rozmarýnem a cibulkou,
brambory

Sleďové závitky v aspiku,
chléb, čaj

Pol. s krupicovými nočky
Vepřová lašská kýta (kopr,
smetana, ml. paprika), knedlík

Párky, hořčice, chléb, čaj

Pol. bramborová s houbami
Vepřové nudličky na čínský
způsob, dušená rýže

Rybí filé s vaječnou
omeletou, bramborová kaše

Pol. s játrovou rýží
Kuřecí smažený řízek,
brambory, okurka

Hermelínová pomazánka,
chléb, čaj

Nutriční terapeut: Vincourová Michaela, DiS.

Oběd

Káva, rohlíky, máslo,
sýr Eidam
zelenina

Pol. selská
Debrecínská pečeně, knedlík

ovoce
Káva, rohlíky, máslo,
vejce

Pol. kroupová
Štěpánská pečeně, dušená rýže

ovoce
Káva, rohlíky, máslo,
jogurt
9/2 – jogurt dia

Pol. celerová
Bulgureto s kuřecím masem
(rizoto), salát

ovoce
Čaj, rohlíky, rama,
šunka

Pol. gulášová dietní
I. Jablečný závin

ovoce
Čaj, rohlíky, máslo,
tavený sýr
zelenina
ovoce
Čaj, rohlíky, rama,
paštika
ovoce
Kakao, máslo,
vánočka
9/2 – kakao dia,
máslo, vánočka dia
ovoce

Nudle s perníkem, kompot
9/2 – Nudle s perníkem dia,
kompot dia
Sklenář/Valenta
Šunka, máslo, rohlíky, čaj

Sklenář/Valenta
Sekaná pečeně, rohlíky, rajče,
kečup

Jílková/Duroň
Tuňáková pomazánka,
rohlíky, čaj

II. Vepřová krkovička pečená s
rozmarýnem, brambory
Pol. s krupicovými nočky
Vejce, dušený špenát, brambory

Pol. bramborová
Námořnické maso, těstoviny

Pol. s játrovou rýží
Vepřová pečeně, kedlubnové
zelí, bramborový knedlík

Jílková/Duroň
Párky, kečup, rohlíky, čaj

Sklenář/Valenta
Rybí filé s vaječnou omeletou,
bramborová kaše
Sklenář/Valenta
Salámová pomazánka,
rohlíky, čaj
Sklenář/Valenta
Změna jídelního lístku vyhrazena
Jídlo slouží k okamžité spotřebě

Informace o alergenech a nutričních hodnotách obsažených v potravinách jsou k dispozici na vyžádání u nutričního terapeuta

Jídelní lístek na týden od 18. 2. do 24. 2. 2019
Domov pro seniory Břeclav
Dietní pokrmy jsou připravovány dle příslušných dietních receptur

Den

Snídaně

Oběd

Večeře

Snídaně

Diety 3, 9
Po
18. 2.

Út
19. 2.

St
20. 2.

Čt
21. 2.

Pá
22. 2.

So
23. 2.

Ne
24. 2.

Pol. krupicová maďarská
Vídeňský párek, čočka na kyselo,
chléb, okurka

Káva, moskevský
chléb, máslo, sýr
zelenina

Pol. rajská s rýží
Smažený květák, brambory,
tatarka

Aspiková miska, chléb, čaj

ovoce
Kakao, koláče
9 – závin dia

Pol. z jarní zeleniny
Čertovské žebírko, těstoviny

Kuřecí maso s hlívou
ústřičnou, dušená rýže

ovoce
Káva, chléb, máslo,
med
9 – džem dia

Ovesná kaše s ovocem,
kompot
9 - Ovesná kaše s ovocem
dia, kompot dia

Pol. boršč
I. Moravské koláče

Vaječný salát, chléb, čaj

II. Kuřecí roláda, bramborová
kaše, salát
Pol. krkonošská cibulačka
Bramborové knedlíky s uzeným
masem, dušené zelí

Vařené brambory
s cibulkou, kefír

ovoce
Čaj, chléb, máslo,
sýr Eidam
zelenina

Pol. kedlubnová
Vepřové na slanině, dušená rýže,
salát

Vepřové po štýrsku, chléb

ovoce
Kakao, závin
9 – kakao dia,
máslo, vánočka dia

Pol. hovězí s domácím drobením
Vepřová svíčková na smetaně,
knedlík

Játrovka cihla, rama, chléb,
čaj

ovoce

Večeře

Diety 2, 9/2

Káva, chléb,
pomazánkové
máslo,
zelenina
ovoce

ovoce
Čaj, moskevský
chléb, rama, salám

Oběd

Káva, rohlíky,
pomazánkové máslo,
zelenina

Pol. krupicová
Zapečené těstoviny s uzeninou,
salát

Ovesná kaše s ovocem,
kompot
9/2 - Ovesná kaše s ovocem
dia, kompot dia
Jílková/Duroň

Pol. rajská s rýží
Vepřové nudličky s drůbežími
játry, dušená rýže

Aspiková miska, rohlíky, čaj

ovoce
Káva, rohlíky, máslo,
sýr
zelenina
ovoce
Kakao, koláče
9/2 – závin dia
ovoce
Čaj, rohlíky, rama,
šunka

ovoce
Káva, rohlíky, máslo,
med
9/2 – džem dia
ovoce
Čaj, rohlíky, máslo,
sýr Eidam
zelenina
ovoce
Kakao, závin
9/2 – kakao dia,
máslo, vánočka dia

Pol. z jarní zeleniny
Vepřová fořtovská roštěná,
knedlík
Pol. ragú
I. Moravské koláče
II. Kuřecí roláda, bramborová
kaše, salát
Pol. vývar se strouháním
Kuřecí soté, těstoviny

Jílková/Duroň
Kuřecí maso s hlívou
ústřičnou, dušená rýže
Sklenář/Valenta
Dietní vaječný salát, rohlíky,
čaj

Sklenář/Valenta
Vařené brambory s pórkem,
kefír
Jílková/Duroň

Pol. kedlubnová
Sekaný karbanátek se sýrem,
brambory, salát
Pol. hovězí s domácím drobením
Vepřové žebírko po španělsku
(uzenina, mrkev, vejce, okurka), dušená
rýže

Vepřové po štýrsku, rohlíky

Jílková/Duroň
Játrovka cihla, rama, rohlíky,
čaj

ovoce

Nutriční terapeut: Vincourová Michaela, DiS.

Jílková/Duroň
Změna jídelního lístku vyhrazena
Jídlo slouží k okamžité spotřebě

Informace o alergenech a nutričních hodnotách obsažených v potravinách jsou k dispozici na vyžádání u nutričního terapeuta

JÍDELNÍ LÍSTEK na týden od 25. 2. do 3. 3. 2019
Domov pro seniory Břeclav
Dietní pokrmy jsou připravovány dle příslušných dietních receptur

Den

Snídaně

Oběd

Večeře

Snídaně

Diety 3, 9
Po
25. 2.

Čaj, chléb, párek
s hořčicí

Pol. pórková
Vepřová pečeně na pepři,
dušená rýže, salát

ovoce

Út
26. 2.

St
27. 2.

Čt
28. 2.

Pá
1. 3.

So
2. 3.

Ne
3. 3.

Káva, chléb,
pomazánkové
máslo
zelenina
ovoce
Káva, chléb, máslo,
jogurt
9 – jogurt dia
ovoce
Čaj, moskevský
chléb, rama, paštika

ovoce
Káva, chléb,
medové máslo
9 – máslo, džem
ovoce
Káva, chléb, máslo,
sýr Eidam
zelenina
ovoce
Kakao, máslo,
vánočka
9 – kakao dia,
máslo, vánočka dia
ovoce

Pol. s drožďovými knedlíčky
Farské kotlety (smetana, sýr),
brambory, salát

Oběd

Večeře

Diety 2, 9/2
Palačinky s marmeládou

Čaj, rohlíky, párek
s kečupem

9 – Palačinky s marmeládou
dia
Tlačenka s cibulí, chléb, čaj

ovoce
Káva, rohlíky,
pomazánkové máslo
zelenina

Pol. pórková
Sekaná pečeně, rajská omáčka,
knedlík

Pol. s drožďovými knedlíčky
Vepřové nudličky na pórku,
těstoviny

Palačinky s marmeládou
9/2 – Palačinky s
marmeládou dia
Sklenář/Valenta
Šunka, máslo, rohlíky, čaj

ovoce
Pol. zeleninová s pohankou
Klobása, hrachová kaše, chléb,
okurka

Pol. valašská kyselice s klobásou
I. Rýžový nákyp s ovocem

Francouzské brambory,
salát

Olomoucké tvarůžky, máslo,
chléb, čaj

II. Zahradnický řízek, brambory
Pol. uzená s kroupami
Uzené maso, křenová omáčka,
knedlík

Pol. hráškový krém
Vepřový debrecínský guláš,
těstoviny

Pol. hovězí s masem a rýží
Pikantní kuře, brambory, salát

Nutriční terapeut: Vincourová Michaela, DiS.

Vaječný chléb se zeleninou

Vepřový bok, hořčice,
okurka, chléb

Bulharská pomazánka,
chléb, čaj

Káva, rohlíky, máslo,
jogurt
9/2 – jogurt dia

Sklenář/Valenta
Pol. zeleninová s pohankou
Kuřecí plátek v jemné kari
omáčce, dušená rýže

Jílková/Duroň

ovoce
Čaj, rohlíky, rama,
paštika

Pol. frankfurtská dietní
I. Rýžový nákyp s ovocem

ovoce
Káva, rohlíky, medové
máslo
9/2 – máslo, džem

II. Zahradnický řízek /rama profi/,
brambory
Pol. kroupová
Vepřové rizoto sypané sýrem,
salát

ovoce
Káva, rohlíky, máslo,
sýr Eidam
zelenina
ovoce
Kakao, máslo,
vánočka
9/2 – kakao dia,
máslo, vánočka dia
ovoce

Francouzské brambory, salát

Sýr 80g, máslo, rohlíky, čaj

Jílková/Duroň
Vaječný chléb se zeleninou

Sklenář/Valenta
Pol. hráškový krém
Rybí filé po myslivecku,
bramborová kaše

Pol. hovězí s masem a rýží
Vepřová pečeně, zelí z červené
řepy, knedlík

Vepřová pečeně, kečup, rajče,
rohlíky
Sklenář/Valenta
Pomazánka tvarohová s
pórkem, rohlíky, čaj
Sklenář/Valenta
Změna jídelního lístku vyhrazena
Jídlo slouží k okamžité spotřebě

Informace o alergenech a nutričních hodnotách obsažených v potravinách jsou k dispozici na vyžádání u nutričního terapeuta

