JÍDELNÍ LÍSTEK na týden od 7. 9. do 13. 9. 2020
Domov pro seniory Břeclav
Dietní pokrmy jsou připravovány dle příslušných dietních receptur

Den

Snídaně

Oběd

Večeře

Snídaně

Diety 3, 9
Po
7. 9.

Út
8. 9.

St
9. 9.

Čt
10. 9.

Káva, chléb,
pomazánkové
máslo, zelenina
Př.: ovoce
Čaj, chléb, Rama,
játrovka cihla

So
12. 9.

Ne
13. 9.

Pol. špenátová s nočky
Smažený karbanátek
s kapustou, brambory, salát

Čaj, chléb, Rama,
šunka

Pol. krkonošská cibulačka
Dieta 3: Buchty s povidly

Př.: ovoce

Pá
11. 9.

Palačinky s marmeládou

Pol. drůbková s těstovinou
Kuřecí pečené stehno pikantní,
rýže, salát

Káva, rohlíky,
pomazánkové máslo,
zelenina
Př.: ovoce

Pol. celerová
Kuřecí nudličky na čínský způsob,
rýže

Pomazánka tuňáková,
chléb, čaj

Čaj, rohlíky, Rama,
šunka

Pol. špenátová s nočky
Vepřová pečeně, pažitková
omáčka, knedlík

Koprovo - bramborová
omáčka, vejce

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

9 – Palačinky s marmeládou
dia

Cottage pomazánka, chléb,
zelenina, čaj

Dieta 9: Vepřová roláda,
brambory, salát
Pol. miliónová
Vepřové maso po štěpánsku,
těstoviny

Káva, chléb, Rama,
tavený sýr,
zelenina

Pol. z jarní zeleniny
Kuřecí plátek s brokolicí, rýže

Vepřové po štýrsku, chléb

Pol. hovězí s kapáním
Vepřová pečeně, zelí z červené
řepy, knedlík

Debrecínská pečeně, máslo,
chléb, čaj

Př.: ovoce

Př.: ovoce
Čaj, rohlíky, Rama,
šunka
Př.: ovoce

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

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

Večeře

Diety 2, 9/2

Pol. česneková s bramborem
Klobása, fazole na kyselo, chléb,
okurek sterilovaný

Př.: ovoce
Kakao, loupáčky,
máslo
9 – loupáčky dia
Př.: ovoce

Oběd

Zeleninové lečo, chléb

Pol. drůbková s těstovinou
Vepřová kýta po srbsku, těstoviny

Pol. masová s bramborem
Dieta 2: Buchty s marmeládou
Dieta 9/2: Vepřová roláda,
brambory, salát

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

Pol. miliónová
Moravský guláš, rohlíky

Káva,
ovocerohlíky, Rama,
tavený sýr,
zelenina

Pol. z jarní zeleniny
Vepřová pečeně, dušený špenát,
halušky

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

Pol. hovězí s kapáním
Vepřový kotlet se sýrem,
brambory, salát

Palačinky s marmeládou
9/2 – Palačinky
s marmeládou dia
Sklenář/Valenta
Pomazánka tuňáková,
rohlíky, čaj

Sklenář/Valenta
Koprovo - bramborová
omáčka, vejce

Jílková/Duroň
Cottage pomazánka, rohlíky,
zelenina, čaj
Jílková/Duroň
Zeleninové lečo, rohlíky

Sklenář/Valenta
Vepřové po štýrsku, rohlíky

Sklenář/Valenta
Debrecínská pečeně, máslo,
rohlíky, čaj

Př.: ovoce

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 14. 9. do 20. 9. 2020
Domov pro seniory Břeclav
Dietní pokrmy jsou připravovány dle příslušných dietních receptur

Den

Snídaně

Oběd

Večeře

Snídaně

Diety 3, 9
Po
14. 9.

Čaj, chléb, párky s
hořčicí

Pol. bramborová
Vepřový flamendr, chléb

St
16. 9.

Čt
17. 9.

Pá
18. 9.

So
19. 9.

Ne
20. 9.

Káva, chléb,
pomazánkové máslo,
zelenina

Bramborové šišky s mákem,
kompot
9 – Bramborové šišky
s mákem dia, kompot dia

Př.: ovoce
Káva, chléb, máslo,
pudinkový dezert
9 – pudink dia

Pol. hovězí s rýží
Uzené maso, křenová omáčka,
knedlík

Pol. dršťková
Dieta 3: Makový závin

Př.: ovoce

Dieta 9: Vepřová zbojnická
pečeně, rýže

Př.: ovoce
Káva, chléb, Rama,
sýr Eidam,
zelenina
Př.: ovoce
Kakao, bábovka
9 – vánočka dia,
máslo
Př.: ovoce

Pol. bramborová
Kuřecí po selsku, rýže

Bramborové šišky s perníkem,
kompot
9/2 – Bramborové šišky
s perníkem dia, kompot dia
Jílková/Duroň

Šunkový salám, máslo,
chléb, čaj

Káva, rohlíky,
pomazánkové máslo,
zelenina

Pol. rajská s těstovinovou rýží
Vepřová kotleta se sýrovou
omáčkou a brokolicí, těstoviny

Šunkový salám, máslo,
rohlíky, čaj

Př.: ovoce

Př.: ovoce
Čaj, chléb, Rama,
paštika

Káva, chléb, Rama,
vejce

Čaj, rohlíky, párky s
kečupem

Př.: ovoce
Pol. rajská s těstovinovou rýží
Kuřecí lázeňský řízek,
brambory, salát

Pol. jáhlová
Bulgureto s vepřovým masem
a sýrem, salát

Večeře

Diety 2, 9/2

Př.: ovoce

Út
15. 9.

Oběd

Těstovinový salát

Pomazánka bulharská,
chléb, čaj

Káva, rohlíky, máslo,
pudinkový dezert
9/2 – pudink dia

Pol. hovězí s rýží
Sekaná uzenářská pečeně,
brambory, salát

Př.: ovoce
Čaj, rohlíky, Rama,
šunka

Pol. fazolková s párkem
Dieta 2: Jablečný závin

Př.: ovoce

Dieta 9/2: Vepřová zbojnická
pečeně, rýže

Polévka horácká
přesnídávková, chléb

Káva, rohlíky, Rama,
vejce

Pol. jáhlová
Pečené kuřecí stehno,
brambory, salát

Pol. ragú
Segedínský guláš, knedlík

Rybí filé s pórkem a
koprem, brambory

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

Pol. ragú
Vepřová přírodní roštěná, rýže,
salát

Pol. s domácím drobením
Vepřový závitek klatovský
(okurky, slanina), brambory

Chléb, máslo, žervé 80g, čaj

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

Pol. s domácím drobením
Kuřecí v jemné kari omáčce,
těstoviny

Jílková/Duroň
Těstovinový salát

Sklenář/Valenta
Pomazánka masová, rohlíky,
čaj

Sklenář/Valenta
Polévka horácká
přesnídávková, rohlíky
Jílková/Duroň
Rybí filé s pórkem a koprem,
brambory
Jílková/Duroň
Rohlíky, máslo, žervé 80g, 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

Jídelní lístek na týden od 21. 9. do 27. 9. 2020
Domov pro seniory Břeclav
Dietní pokrmy jsou připravovány dle příslušných dietních receptur

Den

Snídaně

Oběd

Večeře

Snídaně

Diety 3, 9
Po
21. 9.

Út
22. 9.

St
23. 9.

Čt
24. 9.

Pá
25. 9.

So
26. 9.

Ne
27. 9.

Káva, chléb,
pomazánkové
máslo,
zelenina
Př.: ovoce
Čaj, chléb, Rama,
paštika
Př.: ovoce
Kakao, šátečky
9 – závin dia

Krupicová kaše sypaná
kakaem, kompot
9 - Krupicová kaše sypaná
kakaem dia, kompot dia

Pol. hovězí s masem a nudlemi
Smažený karbanátek se sýrem,
brambory, salát

80g sýr, máslo, chléb, čaj

Př.: ovoce
Káva, chléb, máslo,
ov.jogurt
9 – jogurt dia
Př.: ovoce
Káva, chléb, Rama,
sýr tavený, zelenina
Př.: ovoce
Kakao, závin
9 – vánočka dia,
máslo
Př.: ovoce

Káva, rohlíky,
pomazánkové máslo,
zelenina
Př.: ovoce
Čaj, rohlíky, Rama,
šunka

Pol. dýňový krém
Vepřové po pražsku, rýže, salát

Pol. hovězí s masem nudlemi
Vepřová pečeně cikánská, těstoviny

Př.: ovoce
Pol. selská
Znojemská pečeně, rýže

Večeře

Diety 2, 9/2

Pol. dýňový krém
Vepřový kotlík se zelím, chléb

Gulášová polévka
přesnídávková, chléb

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

Oběd

Kakao, šátečky
9/2 – závin dia

Pol. selská
Vejce, zadělávaná fazolka, brambory

Krupicová kaše sypaná
kakaem, kompot
9/2 - Krupicová kaše syp.
kakaem dia, kompot dia
Sklenář/Valenta
80g sýr, máslo, rohlíky, čaj

Sklenář/Valenta
Gulášová polévka
přesnídávková, rohlíky

Př.: ovoce
Pol. fazolová s párkem
Dieta 3: Kynuté knedlíky se
švestkami
Dieta 9: Česnekové kuře se
sýrem, brambory, salát
Pol. kedlubnová
Pikantní drůbeží játra, rýže, salát

Pol. vločková
Plněná paprika, rajská omáčka,
knedlík

Pol. s masovými knedlíčky
Vepřový plátek s Nivou,
brambory, tatarka

Pomazánka z uzené
makrely, chléb, čaj

Čaj, rohlíky, Rama,
šunka

Zapečené brambory s
uzeninou

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

Noky s vejci, salát

Př.: ovoce
Káva, rohlíky, Rama,
sýr tavený, zelenina

Jílková/Duroň
Pol. masová s bramborem
Dieta 2: Kynuté knedlíky s ovocem
Dieta 9/2: Pečené kuře, brambory,
salát
Pol. kedlubnová
Těstoviny s milánskou omáčkou a
sýrem

Pol. vločková
Rizoto s kuřecím masem, salát

Tuňáková pomazánka,
rohlíky, čaj

Jílková/Duroň
Zapečené brambory s
uzeninou

Sklenář/Valenta
Noky s vejci, salát

Př.: ovoce
Gothaj s cibulí, chléb, čaj

Kakao, závin
9/2 – vánočka dia,
máslo

Sklenář/Valenta
Pol. s masovými knedlíčky
Vepřová hamburská kýta, knedlík

Šunkový salám, máslo,
rohlíky, čaj
Sklenář/Valenta

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

Jídelní lístek na týden od 28. 9. do 4. 10. 2020
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

STÁTNÍ SVÁTEK – Den české státnosti

Po
28. 9.

Káva, chléb, Rama,
plátkový sýr,
zelenina

Pol. kulajda
Kuře alá kachna, červené zelí,
bramborový knedlík

Rýžový nákyp s ovocem
9 - Rýžový nákyp s ovocem
dia

Př.: ovoce

Út
29. 9.

St
30. 9.

Čt
1. 10.

Pá
2. 10.

So
3. 10.
Ne
4. 10.

Čaj, chléb, Rama,
salám

Pol. rybí
Smažené rybí filé, bramborový
salát

Letní salát, chléb, čaj

Pol. pórková
Vídeňský párek, čočka na
kyselo, chléb, okurek
sterilovaný

Vepřový přírodní plátek,
bulgur se zeleninou

Čaj, chléb, Rama,
játrovka cihla

Pol. valašská kyselice s klobásou

Drožďová pomazánka, chléb,
čaj

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

Rýžový nákyp s ovocem
9/2 - Rýžový nákyp s ovocem
dia
Jílková/Duroň

Čaj, rohlíky, Rama,
salám

Pol. rybí
Vepřová kotleta na pórku
s rajčaty, rýže

Letní salát, rohlíky, čaj

Př.: ovoce

Káva, chléb, máslo,
pudinkový dezert
9 – dia pudink
Př.: ovoce

Káva, chléb,
medové máslo
9 – džemové máslo
dia
Př.: ovoce
Káva, chléb, Rama,
vejce

Pol. kulajda
Kuře alá kachna, dýňové zelí,
bramborový knedlík

Př.: ovoce

Př.: ovoce

Př.: ovoce

Káva, rohlíky, Rama,
plátkový sýr,
zelenina

Dieta 3: Dukátové buchtičky
s krémem
Dieta 9: Kuřecí řízek plněný,
brambory, salát

Pol. uzená s kroupami
Debrecínská pečeně, těstoviny

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

Pol. pórková
Kuřecí nudličky v zakysané
smetaně, těstoviny

Čaj, rohlíky, Rama,
šunka

Pol. frankfurtská dietní

Př.: ovoce
Vepřové nudličky sypané
křenem, chléb

Pol. hovězí vývar s nudlemi
Játrová omáčka, knedlík

Sekaná pečeně, brambory

Pol. francouzská
Záhorácký závitek (kysané zelí,
slanina), rýže

Sýr Camembert, máslo, chléb,
čaj

Káva, rohlíky,
medové máslo
9/2 – džemové máslo
dia
Př.: ovoce
Káva, rohlíky, Rama,
vejce
Př.: ovoce
Kakao, vánočka,
máslo
9/2 – závin dia
Př.: ovoce

Jílková/Duroň
Vepřový přírodní plátek,
bulgur se zeleninou
Sklenář/Valenta

Dieta 2: Dukátové buchtičky
s krémem
Dieta 9/2: Kuřecí řízek plněný,
brambory, salát

Pol. kroupová
Vejce, koprová omáčka,
brambory

Celerová pomazánka, rohlíky,
čaj
Sklenář/Valenta
Vepřové nudličky přírodní,
rohlíky
Jílková/Duroň

Pol. hovězí vývar s nudlemi
Zapečené těstoviny s mletým
masem a sýrem, salát

Sekaná pečeně, brambory

Pol. francouzská
Hovězí biftek se sýrem ve
smetaně, brambory, salát

Sýr Blaník tavený, máslo,
rohlíky, čaj

Jílková/Duroň

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

