JÍDELNÍ LÍSTEK na týden od 6. 4. do 12. 4. 2020
Domov pro seniory Břeclav
Dietní pokrmy jsou připravovány dle příslušných dietních receptur

Den

Snídaně

Oběd

Večeře

Snídaně

Oběd

Pol. bramborová s vejcem
Vepřová kotleta na paprice,
těstoviny

Rýžový nákyp s ovocem
9 – Rýžový nákyp s ovocem
dia

Káva, rohlíky,
pomazánkové máslo,
zelenina

Pol. bramborová s vejcem
Vepřové maso medník, brambory

Pol. rajská s ovesnými vločkami
Mletý řízek s nivou, bramborová
kaše, salát

Chléb, vlašský salát ks, čaj

Př.: ovoce
Čaj, rohlíky, Rama,
šunka

Diety 3, 9
Po
6. 4.

Út
7. 4.

St
8. 4.

Káva, chléb,
pomazánkové
máslo, zelenina
Př.: ovoce
Čaj, chléb, Rama,
šunka
Př.: kompot
Káva, chléb, máslo,
pudinkový dezert
9 – ov.jogurt dia

Pol. pórková
Párky, fazole na kyselo, chléb,
okurek sterilovaný

Diety 2, 9/2

Zapečené brambory
s vepřovým masem

Př.: ovoce

Čt
9. 4.

Čaj, chléb, Rama,
paštika

Pá
10. 4.

So
11. 4.

Ne
12. 4.

Př.: ovoce
Čaj, chléb, párky s
hořčicí
Př.: ovoce
Kakao, mazanec,
máslo, med
9 – vánočka dia,
máslo
Př.: kompot

Př.: kompot
Káva, rohlíky, máslo,
pudinkový dezert
9/2 – ov.jogurt dia

Pol. rajská s ovesnými vločkami
Vepřová kýta hamburská, knedlík

Rýžový nákyp s ovocem
9/2 – Rýžový nákyp s ovocem
dia
Sklenář/Valenta
Rohlíky, Sýr Cottage ks, čaj

Sklenář/Valenta
Pol. pórková
Rybí filé zapečené se sýrem,
bramborová kaše

Zapečené brambory
s vepřovým masem
Jílková/Duroň

Př.: ovoce
Pol. gulášová
Dušený špenát, vejce, brambory

ZELENÝ ČTVRTEK
Chléb, máslo, tvarůžky ks,
čaj

Čaj, rohlíky, Rama,
paštika

Pol. gulášová
Kuřecí plátek v jemné kari
omáčce, těstoviny

Rohlíky, tvarohová
pomazánka s pažitkou, čaj

Př.: ovoce

Př.: ovoce
Káva, chléb, máslo,
sýr Eidam, zelenina

Večeře

Pol. jarní
1. Kynuté meruňkové knedlíky s
tvarohem
2. Selská vepřová pečeně,
bramborová kaše, salát

VELKÝ PÁTEK
Chléb, tuňáková
pomazánka, čaj

Káva, rohlíky, máslo,
sýr Eidam, zelenina
Př.: ovoce
ovoce

Pol. krupicová
Vepřové maso na divoko,
těstoviny

Houbový kuba, okurek
sterilovaný

Pol. s játrovými knedlíčky
Smažený vepřový řízek,
bramborový salát

Chléb, sýr uzený, máslo, čaj

Čaj, rohlíky, párky s
kečupem
Př.: ovoce
Kakao, mazanec,
máslo, med
9/2 – vánočka dia,
máslo
Př.: kompot

Jílková/Duroň
Pol. jarní
1. Kynuté meruňkové knedlíky s
tvarohem
2. Selská vepřová pečeně,
bramborová kaše, salát
Pol. krupicová
Kuřecí nudličky na čínský způsob,
rýže, salát
Pol. s játrovými knedlíčky
Vepřový řízek přírodní, brambory
mačkané

Rohlíky, tuňáková
pomazánka, čaj

Sklenář/Valenta
Houbový kuba, rajče

Sklenář/Valenta
Rohlíky, sýr Eidam, máslo, 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 13. 4. do 19. 4. 2019
Domov pro seniory Břeclav
Dietní pokrmy jsou připravovány dle příslušných dietních receptur

Den

Snídaně

Oběd

Večeře

Snídaně

Diety 3, 9

Oběd

Večeře

Diety 2, 9/2
VELIKONOČNÍ PONDĚLÍ

Po
13. 4.

Út
14. 4.

St
15. 4.

Čt
16. 4.

Pá
17. 4.

So
18. 4.

Ne
19. 4.

Čaj, chléb, Rama,
vejce

Pol. s domácím drobením
Pečené kuřecí stehno ala
kachna, hlávkové zelí, knedlík

Frankfurtská polévka
přesnídávková, chléb

Př.: ovoce
Káva, chléb, máslo,
ov.jogurt
9 – dia ov.jogurt
Př.: kompot

Pol. hrstková
Vepřový závitek, bramborová
kaše

Chléb, rybí salát v jogurtu
ks, čaj

Kakao, koláče
9 – závin dia

Pol. kedlubnová
Cikánská pečeně, rýže

Masová omáčka, knedlík

Př.: ovoce
Pol. kapustová s klobásou
1. Jablečný závin

Př.: ovoce

2. Košárnický řízek,
bramborová kaše, salát
Pol. s drožďovými knedlíčky

Př.: ovoce
Kakao, bábovka
9 – vánočka dia,
máslo
Př.: kompot

Př.: ovoce
Káva, rohlíky, máslo,
ov.jogurt
9 – dia ov.jogurt
Př.: kompot
Kakao, koláče
9/2 – závin dia

Pol. s domácím drobením
Pečené kuřecí stehno ala kachna,
zelí z červené řepy, knedlík

Pol. kroupová
Vepřové maso po štěpánsku,
rýže, salát
Pol. kedlubnová
Zapečené těstoviny s vepřovým
masem a brokolicí

Frankfurtská polévka
přesnídávková, rohlíky

Jílková/Duroň
Rohlíky, rybí salát v jogurtu
ks, čaj
Jílková/Duroň
Masová omáčka, knedlík

Př.: ovoce

Čaj, chléb, Rama,
salám

Káva, chléb,
džemové máslo
9 – dia džemové
máslo
Př.: ovoce
Káva, chléb, Rama,
tavený sýr, zelenina

Čaj, rohlíky, Rama,
vejce

Chléb, škvarkové sádlo
s cibulí, čaj

Polévka z hlívy ústřičné
přesnídávková, chléb

Námořnické maso, těstoviny

Pol. květáková krémová
Krůtí játra na cibulce,
brambory mačkané, okurek
sterilovaný

Těstoviny s vejci, salát

Pol. hovězí s masem a rýží
Hovězí guláš, knedlík

Chléb, pivní sýr ks, máslo,
čaj

Sklenář/Valenta

Čaj, rohlíky, Rama,
šunka

Pol. masová
1. Jablečný závin

Př.: ovoce

2. Košárnický řízek, bramborová
kaše, salát
Pol. s drožďovými knedlíčky

Káva, rohlíky, džemové
máslo
9/2 – dia džemové
máslo
Př.: ovoce
Káva, rohlíky, Rama,
tavený sýr, zelenina
Př.: ovoce
Kakao, bábovka
9/2 – vánočka dia,
máslo

Rohlíky, zeleninová
pomazánka, čaj
Sklenář/Valenta
Polévka z hlívy ústřičné
přesnídávková, rohlík

Vepřová vracovská roštěná,
knedlík
Pol. květáková krémová
Vepřový srbský plátek, rýže

Jílková/Duroň
Těstoviny s vejci, salát

Jílková/Duroň
Pol. hovězí s masem a rýží
Vepřový zbojnický skřivan,
mačkané brambory

Rohlíky, 80g sýr, máslo, čaj

Jílková/Duroň

Př.: kompot

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 20. 4. do 26. 4. 2020
Domov pro seniory Břeclav
Dietní pokrmy jsou připravovány dle příslušných dietních receptur

Den

Snídaně

Oběd

Večeře

Snídaně

Diety 3, 9
Po
20. 4.

Káva, chléb,
pomazánkové
máslo, zelenina

Pol. uzená s kroupami
Uzené maso, hrachová kaše, chléb,
okurek sterilovaný

Oběd

Večeře

Diety 2, 9/2
Palačinky s marmeládou
9 - palačinky
s marmeládou dia

Př.: ovoce

Káva, rohlíky,
pomazánkové máslo,
zelenina

Pol. kroupová
Vepřová pečeně na rajčatech,
těstoviny

Palačinky s marmeládou
9/2 - palačinky
s marmeládou dia

Př.: ovoce

Sklenář/Valenta

SANITÁRNÍ DEN

Út
21. 4.

St
22. 4.

Čt
23. 4.

Pá
24. 4.

So
25. 4.

Ne
26. 4.

Čaj, chléb, Rama,
šunka

Pol. selská
Bramborový guláš, chléb

Chléb, sýr žervé ks,
Fruiko

Čaj, rohlíky, Rama,
šunka

Pol. hovězí s kapáním
Vepřová pečeně, česneková
omáčka, knedlík

Sýrová omáčka se
žampióny, těstoviny

Př.: kompot
Kakao, loupáky,
máslo
9/2 – loupáky dia

Pol. fazolová s uzeninou
1. Nudle s perníkem, kompot
2. Smažený kuřecí řízek,
bramborová kaše, salát

Chléb, vaječná
pomazánka, čaj

Pol. hovězí s masem
Segedínský guláš, knedlík

Brambory s osmaženou
cibulkou, podmáslí

Př.: ovoce
Káva, rohlíky, máslo,
sýr Eidam,
zelenina

Pol. houbová se strouháním
Vepřové nudličky s drůbežími játry,
těstoviny

Chléb, vepřový bok,
hořčice, okurek
sterilovaný

Př.: ovoce
Čaj, rohlíky, máslo,
ov.jogurt
9/2 – jogurt dia
Př.: kompot

Pol. kulajda
Pštrosí vejce, bramborová kaše,
salát

Chléb, párky, hořčice, čaj

Př.: kompot
Kakao, loupáky,
máslo
9 – loupáky dia
Př.: ovoce
Čaj, chléb, Rama,
játrovka cihla
Př.: ovoce
Káva, chléb, máslo,
Sýr Eidam,
zelenina
Př.: ovoce
Čaj, chléb, máslo,
ov.jogurt
9 – ov.jogurt dia
Př.: kompot
Kakao, vánočka,
máslo
9 – vánočka dia,
máslo
Př.: ovoce

Př.: ovoce
Čaj, rohlíky, Rama,
játrovka cihla

Kakao, vánočka,
máslo
9/2 – vánočka dia,
máslo
Př.: ovoce

Pol. selská
Bramborový guláš, rohlíky

Rohlíky, sýr žervé ks,
Fruiko

Pol. hovězí s kapáním
Kuřecí flamendr, rýže

Sklenář/Valenta
Sýrová omáčka se
žampióny, těstoviny

Pol. masová
1. Nudle s perníkem, kompot
2. Přírodní kuřecí řízek, bramborová
kaše, salát
Pol. hovězí s masem
Rizoto s vepřovým masem a sýrem,
salát

Jílková/Duroň
Rohlíky, vaječná
pomazánka, čaj
Jílková/Duroň
Brambory s pórkem,
podmáslí
Sklenář/Valenta

Pol. se strouháním
Kuřecí roláda, bramborová kaše,
salát

Rohlíky, vepřová pečeně,
kečup, rajče

Pol. kulajda
Vepřové žebírko na zelenině, rýže

Rohlíky, párky, kečup, čaj

Sklenář/Valenta

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 27. 4. do 3. 5. 2020
Domov pro seniory Břeclav
Dietní pokrmy jsou připravovány dle příslušných dietních receptur

Den

Snídaně

Oběd

Večeře

Snídaně

Diety 3, 9
Po
27. 4.

Út
28. 4.

St
29. 4.

Čt
30. 4.

Káva, chléb, máslo
vejce

Př.: ovoce
Káva, moskevský
chléb, Rama, salám

So
2. 5.

Ne
3. 5.

Pol. brokolicová
Kuřecí nudličky v zakysané
smetaně, brambory mačkané

Čaj, chléb, Rama,
tavený sýr, zelenina
Př.: ovoce
Káva, chléb, máslo,
plátkový sýr
zelenina

Káva, chléb, máslo,
pudinkový dezert
9 – ov. jogurt dia
Př.: ovoce
Čaj, chléb, Rama,
paštika

Krupicová kaše s kakaem,
kompot
9 – Krupicová kaše s kakaem
dia, kompot

Káva, rohlíky, máslo
vejce

Chléb, máslo, sýr 80g, čaj

Káva, rohlíky, Rama,
šunka

Př.: ovoce

Pol. hovězí s masem a nudlemi
Rizoto z kuskusu s kuřecím
masem, salát

Př.: ovoce
Pol. brokolicová
Vepřový novohradský plátek,
těstoviny

Krupicová kaše s kakaem,
kompot
9/2 – Krupicová kaše
s kakaem dia, kompot
Jílková/Duroň
Rohlíky, máslo, sýr 80g, čaj

Př.: kompot
Pol. frankfurtská
Vepřové maso po zahradnicku,
těstoviny
Pol. čočková s párkem
I. Žemlovka s tvarohem a jablky

Opečený salám, bramborová
kaše, okurek sterilovaný

Čaj, rohlíky, Rama,
tavený sýr, zelenina

Celerová pomazánka, chléb,
čaj

Př.: ovoce
Káva, rohlíky, máslo,
plátkový sýr
zelenina

II. Moravský řízek (plněný vepřový),
bramborová kaše, salát
Pol. vločková
Vepřový vrabec, hlávkové zelí,
knedlík

Pol. špenátová s nočky
Vepřenky s cibulí, brambory
mačkané

SVÁTEK PRÁCE
Polévka horácká
přesnídávková, chléb

Houbové rizoto s kuřecím
masem sypané parmezánem

Pol. s masovými knedlíčky
Kuře na paprice, knedlík

Chléb, máslo, Camembert ks,
čaj

Jílková/Duroň
Pol. frankfurtská
Krůtí nudličky po uhersku, rýže

Pol. fazolková s párkem
I. Žemlovka s tvarohem a jablky

Př.: ovoce
Káva, rohlíky, máslo,
pudinkový dezert
9/2 – ov. jogurt dia

Pol. vločková
Vepřová pečeně, kedlubnové
zelí, knedlík

Př.: ovoce
Čaj, rohlíky, Rama,
paštika

Kakao, závin
9/2 – vánočka dia,
máslo

Opečený salám, bramborová
kaše, rajče
Sklenář/Valenta

II. Vepřový přírodní řízek,
bramborová kaše, salát

Př.: kompot

Př.: kompot
Kakao, závin
9 – vánočka dia,
máslo

Večeře

Diety 2, 9/2

Př.: kompot

Př.: ovoce

Pá
1. 5.

Pol. hovězí s masem a nudlemi
Vepřové maso po myslivecku,
knedlík

Oběd

Pol. špenátová s nočky
Vepřová kotleta se sýrovou
omáčkou, těstoviny

Celerová pomazánka, rohlíky,
čaj
Sklenář/Valenta

Polévka bramborová
přesnídávková, rohlíky
Jílková/Duroň
Houbové rizoto s kuřecím
masem sypané parmezánem
Jílková/Duroň

Pol. s masovými knedlíčky
Vepřový zbojnický skřivan
(závitek), brambory mačkané

Rohlíky, máslo, šunkový
salám, čaj
Jílková/Duroň

Př.: ovoce

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

