
SENIOR Otrokovice, p.o.

Oběd Svačina Večeře

Pondělí     

19.8.   

Lipový čaj, bílá káva, 

pomazánkové máslo 50 g, pečivo 

s vlákninou, chléb     Obsahuje: 1,7

Cuketový krém se zázvorem, červená krůtí pečeně, 

šťouchané brambory, hlávkový salát    2- dietní cuketový 

krém, přírodní krůtí pečeně     Obsahuje: 1,3,7,9,13

Ovoce
Gulášová polévka, kváskový chléb 3 ks  

2- dietní gulášová polévka Obsahuje: 1,3,7,9,13

Úterý      

20.8.    

Bílá káva, čaj, koláče s 

povidlovou náplní 2 ks                                          
Obsahuje:1,3,7                                      

Zelná polévka s klobásou, znojemská vepřová pečeně, 

vařené těstoviny  2-  masová polévka s bramborem, 

dietní hovězí znojemská pečeně       Obsahuje: 1,3,7,9,10,12,13 

Moučník  
Obsahuje:1,3,7

Sýrový šnek, pečivo 2 ks, rajče  
Obsahuje:1,7,10

Středa     

21.8.

Bílá káva, čaj, vejce, máslo, 

chléb     Obsahuje: 1,3,7

Polévka hovězí s rýží a hráškem, kuřecí steak s dušenou 

bretaňskou zeleninou, bramborová kaše    Obsahuje: 1,3,7,9,13
Ovoce

 Vepřová roláda, chléb,  sterilovaný 

okurek      Obsahuje: 1,10,12

Čtvrtek     

22.8.   

Bílá káva, čaj, makovka 2 ks, 

máslo    Obsahuje: 1,3,6,7                                     

Polévka zeleninová Minestrone, přírodní vepřový řízek 

na víně a žampionech, dušená rýže 2- dietní 

Minestrone, přírodní vepřový řízek na žampionech 
Obsahuje:1,3,7,9,13

Bílý jogurt   
Obsahuje: 7

Nudlový nákyp s tvarohem a broskvemi  
Obsahuje:1,3,7

Pátek       

23.8. 

Bílá káva, čaj, máslo, paštika, 

pečivo 2 ks   Obsahuje: 1,7,8                                      

Jáhlová polévka, zadělávaná fazolka, volské oko, vařené 

brambory   Obsahuje:1,3,6,7,9,10,112,13
Ovoce Pomazánka celerová, pečivo 2 ks               

Obsahuje:1,3,7,9,10

Sobota       

24.8.    

Bílá káva, čaj, tavený sýr 

pažitkový 50 g, pečivo 2 ks                        
Obsahuje: 1,7                                     

Polévka houbová, těstoviny s boloňskou omáčkou   
Obsahuje:1,3,7,9

Mléčná 

krupice   
Obsahuje:1,7

Debrecínka 100 g, rostlinné máslo Flora, 

pečivo 2 ks, rajče   Obsahuje:1,7

Neděle      

25.8.          

Kakao, vánočka 4 ks, máslo, 

džem, čaj      Obsahuje: 1,3,6,7,8,11

Zeleninový vývar s krupkami, přírodní kuřecí plátek se sýrem 

a broskví, bramborová kaše, míchaný zeleninový salát       
Obsahuje: 1,3,7,9,12,13

Dia oplatek 
Obsahuje:1,5,6,7,8

Tvarůžek 100 g (pomazánka), chléb 2 ks,             

2- Duko termizovaný sýr s příchutí                       
Obsahuje: 1,7

2, WD - varianta pro diety V1, V2 - možnost výběru

 Jídelní lístek od 19.8. - 25.8. 2019

Alergeny jsou označeny pod číslem 1 - 14                                                                                                                                                                       Změna jídelníčku vyhrazena!

              Snídaně 
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