
SENIOR Otrokovice, p.o.

Oběd Svačina Večeře

Pondělí     

9.12.   

Bílá káva, čaj,  mrkvová 

pomazánka 50 g, pečivo s 

vlákninou, chléb     Obsahuje: 1,7

Polévka pórková krémová s opečeným chlebem, 

zapékané těstoviny s uzeným masem, sterilovaný 

okurek   2- zapékané těstoviny s masem            
Obsahuje:1,7

Ovoce
Krkonošské kyselo, pečivo 2 ks                    

2- dietní krkonošské kyselo          Obsahuje: 

1,7,9

Úterý      

10.12.    

Bílá káva, čaj, meruňkové 

koláče 100 g                                    
Obsahuje:1,7                                      

Hovězí vývar s kapáním,  přírodní kuřecí prsa, 

bramborová kaše, míchaný salát    Obsahuje: 1,7,9

Jogurt dia 
Obsahuje:7

Pomazánka tuňáková 100 g, kváskový 

chléb 3 ks, nasekaná jarní cibulka         
Obsahuje:1,4,7

Středa     

11.12.

     Bílá káva, čaj,  míchaná vejce 

na másle, pečivo 2 ks          Obsahuje: 

1,3,7                                    

Hrstková polévka, vepřová čína, jasmínová 

rýže                                                                                  

2- jáhlová polévka       Obsahuje: 1,9

Ovoce
Šťouchané brambory s cibulkou, mléčný 

kysaný nápoj    2- šťouchané brambory s 

máslem a pažitkou          Obsahuje:7

Čtvrtek     

12.12.   

Bílá káva, čaj, dia loupák 2 ks, 

máslo, dia džem    Obsahuje: 1,7                                     

Polévka liptovská skopová, vepřová kotleta s 

liškovou omáčkou, houskový knedlík       Obsahuje:1,7

Domácí 

moučník        
Obsahuje: 1,3,7

Sedlčanský hermelín 80 g, rostlinné 

máslo Flora, pečivo 2 ks                                 

2- sýr Gouda     Obsahuje:1,7

Pátek       

13.12. 

     Bílá káva, čaj,  paštiková 

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

Polévka frankfurtská, přírodní kuřecí plátek, 

dušená bretaňská zelenina, šťouchané brambory    

2- dietní frankfurtská polévka  Obsahuje: 1,9

Ovoce
Chléb 2 ks, sádlo, jarní cibulka              

2- máslo      Obsahuje:1,7

Sobota       

14.12.    

Bílá káva, čaj, tavený sýr 50 g, 

máslo, pečivo 2 ks      Obsahuje: 1,7                                      

Květáková polévka s vločkami, čočka na kyselo, 

párek, sterilovaný okurek, chléb, cibulka                       

2- džuvedž s vepřovým masem        Obsahuje: 1,7,9

Oplatek dia   
Obsahuje:1,5,6,7,8

Salám Vysočina 100 g, rostlinné máslo 

Flora, pečivo 2 ks  2- šunka 100 g    
Obsahuje:1,7

Neděle      

15.12.          

Horká čokoláda, motaný závin 

4 ks, čaj                            Obsahuje: 

1,3,6,7,8,11

Zeleninový vývar s drobením, dušená vepřová 

kýta na žampionech, dušená rýže, kompot      
Obsahuje:1,7,9

 Zákusek             
Obsahuje:1,3,7

Krajánek zeleninová pomazánka, pečivo 

2 ks čaj   Obsahuje:1,7

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

 Jídelní lístek od 9.12. - 15.12. 2019

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

              Snídaně 
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