
SENIOR Otrokovice, p.o.

Oběd Svačina Večeře

Pondělí     

25.5.   

Bílá káva, čaj, pomazánka 

mrkvová 50 g, pečivo 2 ks       
Obsahuje: 1,3,7,8

Polévka fazolová s klobásou, rizoto s vepřovým masem, 

sypané sýrem, sterilovaný okurek                                             

2- polévka zeleninová s masem     Obsahuje: 1,3,9

Jogurt,             

rohlík 1 ks                  
Obsahuje:1,3,7

Vlašský salát, pečivo 2 ks                                 

2- Krajanka pomazánka se sušenými 

rajčaty, pečivo 2 ks      Obsahuje:1,3,7

Úterý      

26.5.    

     Bílá káva, čaj, makové 

koláče 2 ks  2- ovocné koláče 

2 ks Obsahuje: 1,7,3                                     

 Polévka jáhlová s česnekem, kuřecí plátek, žampionová 

omáčka, těstoviny, banán                                                                 
Obsahuje:1,3,7

Chléb s máslem 

a rajčetem          
Obsahuje:1,3,7 

Kulajda, pečivo 2 ks   Obsahuje: 1,3,7

Středa     

27.5.

Bílá káva, čaj, tavený sýr 50 g, 

pečivo 2 ks, čerstvá zelenina      
Obsahuje: 1,3,7                                     

Polévka hovězí s kapáním, pečený králík s anglickou 

slaninou, vařené brambory, okurkový salát                               

2- pečený králík    Obsahuje:1,7,9

Ovoce
Škvarková pomazánka 100 g, chléb 2 

ks   2- masová pomazánka  Obsahuje:1,3,7

Čtvrtek     

28.5.   

     Bílá káva, čaj, ovesná kaše s 

ovocem    Obsahuje: 1,7                                     

Polévka drožďová, hovězí guláš, houskový knedlík                

2- polévka celerová, hovězí guláš dietní   Obsahuje:1,3,7,9

Puding s piškoty 

a ovocem            
Obsahuje:1,3,7  

Zeleninové lečo s klobásou, kváskový 

chléb 3 ks  2- zeleninové lečo s 

párkem     Obsahuje: 1,3,7

Pátek       

29.5. 

     Bílá káva, čaj, šunka 50 g, 

máslo, pečivo 2 ks    Obsahuje: 1,3,7                                    

Polévka zeleninová s vejcem                                                              
V1: Koprová omáčka, vepřové maso, vařené brambory                                                                      

V2: Nudlový nákyp s tvarohem a ovocem  Obsahuje:1,7,3,9

Ovoce
Žervé 100 g, pečivo 2 ks, čerstvá 

zelenina         Obsahuje:1,7

Sobota       

30.5.    

Bílá káva, čaj, pomazánka z 
červené čočky 50 g, pečivo 2 

ks    Obsahuje: 1,3,7                                      

Polévka květáková, kuřecí stehno pečené s bylinkami, 

dušená rýže, kompot   Obsahuje:1,7,9

Jogurt,              

raženka 1 ks                
Obsahuje:1,7

Paštika 100 g, chléb 2 ks, jarní cibulka       
Obsahuje:1,7

Neděle     

31.5.          

Horká čokoláda, čaj, motaný 

závin 4 ks               Obsahuje: 1,3,7

Hovězí vývar s barevnou těstovinou, smažený vepřový 
řízek, bramborová kaše, salát z čínského zelí                          

2- přírodní vepřový řízek    Obsahuje: 1,3,7,9

Zmrzlina          
Obsahuje:1,3,7   

Gouda 100 g, máslo, pečivo 2 ks, 

cherry rajčata    Obsahuje: 1,7

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

                  Jídelní lístek od 25.5. - 31.5. 2020

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