
Domov pro seniory Panenská 2068                              JÍDELNÍ LÍSTEK  č. 7                                                 12.6.2017 - 18.6.2017 

   SNÍDANĚ    OBĚD            VEČEŘE    II. VEČEŘE  

   Káva bílá, čaj.    Vývar s těstovinami.  

   (1,7)     (1,3,9) 

PONDĚLÍ   3: Rohlík selský, rohlík, sýr Lučina.  Fazole na kyselo, uzená rolka. Zelenina. Oplatka. Kuřecí špalíčky pečené, chléb.  ----- 

   (1,3,6,7,11), (1,3,7,11), (7)   (1,7,12), (9,12), (1,3,5,6,7,8,11)   (9), (1,3,5,6,7,8,11) 

   4: Rohlík, sýr Lučina.   Uzená rolka, bram. kaše. Zelenina. Oplatka.  Kuřecí špalíčky pečené, veka.  ----- 

   (1,3,7,11), (7)    (7), (9,12), (1,3,5,6,7,8,11)    (9), (1,3,7,10,11) 

   9: Rohlík selský, chléb, sýr Lučina.  Fazole na kyselo, uzená rolka. Zelenina. Oplatka dia. Kuřecí špalíčky pečené, chléb.  Přesnídávka dia. 

   (1,3,6,7,11), (1,3,5,6,7,8,11), (7)  (1,7,12), (9,12), (1,3,5,6,7,8,11)   (9), (1,3,5,6,7,8,11),    (0) 

   9/4: Rohlík, sýr Lučina.   Uzená rolka, bram. kaše. Zelenina. Oplatka dia. Kuřecí špalíčky pečené, veka.  Přesnídávka dia. 

   (1,3,7,11), (7)    (7), (9,12), (1,3,5,6,7,8,11)    (9), (1,3,7,10,11)    (0)  

   Káva bílá, čaj.                                  Špenátová polévka.  

   (1,7)                                   (1,3,7) 

ÚTERÝ   3: Houska, chléb, Flora.   Vepř. žebírko srbské, brambory.    Zelné flíčky. Zelenina.   ----- 

   (1,3,7,11), (1,3,5,6,7,8,11), (7)  (1,9), (7)      (1,3,7), (9,12) 

   4: Houska, chléb, Flora.   Přírodní žebírko dietní, brambory.    Flíčky se šunkou. Zelenina.   ----- 

   (1,3,7,11), (1,3,5,6,7,8,11), (7)  (1), (7)      (1,3,6,7), (9,12) 

   9: Chléb, Flora.    Vepř. žebírko srbské, brambory.    Zelné flíčky. Zelenina.   Ovoce. 

   (1,3,5,6,7,8,11), (7)    (1,9), (7)      (1,3,7), (9,12)    (0) 

   9/4: Houska, chléb, Flora.   Přírodní žebírko dietní, brambory.   Flíčky se šunkou. Zelenina.   Ovoce. 

   (1,3,7,11), (1,3,5,6,7,8,11), (7)  (1), (7)      (1,3,6,7), (9,12)    (0) 

   Káva bílá, čaj.    Drůbková polévka s játrovou rýží.  

   (1,7)     (1,3,5,6,7,8,9,10,11) 

STŘEDA  3: Chléb, párky. Hořčice.   Tvarohové knedlíky. Ovoce.   Kuřecí plátek, rýže.    ----- 

   (1,3,5,6,7,8,11), (1,6,7), (10)   (1,3,5,6,7,8,10,11)     (1) 

   4: Rohlík, párky dietní.   Tvarohové knedlíky. Ovoce.   Kuřecí plátek, rýže.    -----  

   (1,3,7,11),  (1,6,7)    (1,3,5,6,7,8,10,11)     (1) 

   9: Chléb, párky. Hořčice.   Tvarohové knedlíky dia. Ovoce.   Kuřecí plátek, rýže.   Jogurt dia. 

   (1,3,5,6,7,8,11),  (1,6,7), (10)   (1,3,5,6,7,8,10,11)     (1)     (7) 

   9/4: Rohlík, párky dietní.   Tvarohové knedlíky dia. Ovoce.   Kuřecí plátek, rýže.    Jogurt dia. 

   (1,3,7,11),  (1,6,7)    (1,3,5,6,7,8,10,11)     (1)     (7) 

   3:     Francouzské brambory. Zelenina. 

        (1,3,5,6,7,8,10,11), (9,12) 

STŘEDA   4:     Francouzské brambory dietní. Zelenina. 

        (1,3,5,6,7,8,10,11), (9,12) 

II. varianta oběda  9:     Francouzské brambory. Zelenina. 

        (1,3,5,6,7,8,10,11), (9,12) 

   9/4:     Francouzské brambory dietní. Zelenina. 

        (1,3,5,6,7,8,10,11), (9,12) 

    

 

 

 



________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Kakao, čaj.    Ovarová polévka s kroupami . (Hovězí polévka s kroupami) 

   (6,7,8)     (1) / (1) 

ČTVRTEK  3: Bábovka.    Rybí karbanátky, bram. kaše. Steril. zelenina.  Pomazánka z vepř. masa, chléb. Zelenina. -----  

   (1,3,5,6,7,8,11,13)    (1,3,4,5,6,7,8,9,10,11), (7), (9,12)   (7,10), (1,3,5,6,7,8,11), (9,12) 

   4: Bábovka.    Rybí karb. dušené, bram. kaše. Steril. zelenina. Pomazánka z vepř. masa, veka. Zelenina. ----- 

   (1,3,5,6,7,8,11,13)    (1,3,4,5,6,7,8,9,10,11), (7), (9,12)   (7,10), (1,3,7,10,11), (9,12) 

   9: Vánočka dia. Máslo.   Rybí karbanátky, bram. kaše. Steril. zelenina.  Pomazánka z vepř. masa, chléb. Zelenina. Chléb, Flora. 

   (1,3,5,6,7,8,11), (7)    (1,3,4,5,6,7,8,9,10,11), (7), (9,12)   (7,10), (1,3,5,6,7,8,11), (9,12)  (1,3,5,6,7,8,11), (7) 

   9/4: Vánočka dia. Máslo.   Rybí karb. dušené, bram. kaše. Steril. zelenina. Pomazánka z vepř. masa, veka. Zelenina. Rohlík, Flora.  

   (1,3,5,6,7,8,11), (7)    (1,3,4,5,6,7,8,9,10,11), (7), (9,12)   (7,10), (1,3,7,10,11), (9,12)   (1,3,7,10,11), (7) 

   Káva bílá, čaj.    Vývar s krupicovými noky. 

   (1,7)     (1,3,7,9) 

PÁTEK    3: Rohlík, Flora, paštika.   Rajská om., hovězí maso, těstoviny.    Bramborové krokety. Kefír.  ----- 

   (1,3,7,11), (7), (1,3,5,6,7,8,9,10,11)  (1,9,12), (1,3,7)     (1,3,7), (7) 

   4: Rohlík, Flora, paštika.   Rajská om., hovězí maso, těstoviny.    Bramborové krokety. Kefír.  ----- 

   (1,3,7,11), (7), (1,3,5,6,7,8,9,10,11)  (1,9,12), (1,3,7)     (1,3,7), (7) 

   9: Chléb, Flora, paštika.   Rajská om. dia, hovězí maso, těstoviny.   Bramborové krokety. Kefír.  Ovoce.  

   (1,3,5,6,7,8,11), (7), (1,3,5,6,7,8,9,10,11) (1,9,12), (1,3,7)     (1,3,7), (7)    (0) 

   9/4: Rohlík, Flora, paštika.   Rajská om. dia, hovězí maso, těstoviny.   Bramborové krokety. Kefír.  Ovoce. 

   (1,3,7,11), (7), (1,3,5,6,7,8,9,10,11)  (1,9,12), (1,3,7)     (1,3,7), (7)    (0) 

   Káva bílá, čaj.                                                 Slepičí polévka s rýží.    

   (1,7)                                                  (9) 

SOBOTA  3: Rohlík  selský, chléb, máslo, džem. Kuřecí řízek smažený brambory. Zelenina.  Míchaná vejce se salámem, chléb.   ----- 

   (1,3,6,7,11), (1,3,5,6,7,8,11), (7), (12)  (1,3,5,6,7,8,10,11), (7), (9,12)   (1,3,6,7), (1,3,5,6,7,8,11) 

   4: Rohlík, máslo, džem.   Kuř. řízek plněný dietní, brambory. Zelenina.  Míchané bílky se šunkou, rohlík.   -----  

   (1,3,7,11), (7), (12)    (1,6,7), (7), (9,12)     (1,3,6,7), (1,3,7,11) 

   9: Chléb, máslo, džem dia.   Kuřecí řízek  smažený, brambory. Zelenina.   Míchaná vejce se salámem, chléb.   Ovoce. 

   (1,3,5,6,7,8,11), (7), (12)   (1,3,5,6,7,8,10,11), (7), (9,12)   (1,3,6,7), (1,3,5,6,7,8,11)   (0) 

   9/4: Rohlík, máslo, džem dia.  Kuř. řízek  plněný dietní, brambory. Zelenina.  Míchané bílky se šunkou, rohlík.   Ovoce. 

   (1,3,7,11), (7), (12)    (1,6,7), (7), (9,12)     (1,3,6,7), (1,3,7,11)    (0)  

   Káva bílá, čaj.    Hovězí vývar s pohankou. 

   (1,7)     (1,5,6,8,9) 

NEDĚLE  3: Veka, chléb, Flora. Tvaroh ovocný. Bratislavské vepř. plecko, knedlíky.    Vločková kaše s medem. Ovoce.  ----- 

   (1,3,7,10,11), (1,3,5,6,7,8,11),(7), (7)  (1,7,9,12), (1,3,7,11)    (1,6,7,8) 

   4: Veka, Flora. Tvaroh ovocný.  Bratislavské vepř. plecko dietní, knedlíky.   Vločková kaše s medem. Ovoce.  ----- 

   (1,3,7,10,11), (7), (7)   (1,7,9,12), (1,3,7,11)    (1,6,7,8) 

   9: Chléb, Flora. Tvaroh ovocný dia.  Bratislavské vepř. plecko, knedlíky.    Vločková kaše s medem dia. Ovoce.  Chléb, sýr tavený. 

   (1,3,5,6,7,8,11), (7), (7)   (1,7,9,12), (1,3,7,11)    (1,6,7,8)     (1,3,5,6,7,8,11), (7) 

   9/4: Veka, Flora. Tvaroh ovocný dia.  Bratislavské vepř. plecko dietní, knedlíky.   Vločková kaše s medem dia. Ovoce.  Rohlík, sýr tavený. 

   (1,3,7,10,11), (7), (7)   (1,7,9,12), (1,3,7,11)    (1,6,7,8)     (1,3,7,11), (7) 

Schválila: Bc. Barbora Kaněrová, DiS. – nutriční terapeutka  Změna jídelníčku vyhrazena. Informace o složení pokrmu a obsažených alergenech Vám na vyžádání sdělí referent stravování.  

Platné od: 12.6.2017 

 

 



 

Domov pro seniory Panenská 2068                             JÍDELNÍ LÍSTEK  č. 8                                                    19.6.2017 – 25.6.2017 

   SNÍDANĚ    OBĚD            VEČEŘE    II. VEČEŘE  

   Káva bílá, čaj.    Polévka žampionová krémová.   

   (1,7)     (1,7) 

PONDĚLÍ   3: Chléb, rohlík, sýr tavený.  Kuře pečené, rýže. Kompot.   Fazol. lusky na smetaně, brambory.  ----- 

   (1,3,5,6,7,8,11), (1,3,7,11), (7)  (1,7)      (1,7,12), )7) 

   4: Rohlík, sýr tavený.   Kuře pečené, rýže. Kompot.   Dušená zelenina, brambory.  ----- 

   (1,3,7,11), (7)    (1,7)      (7,9), (7) 

   9: Chléb, sýr tavený.   Kuře pečené, rýže. Kompot dia.   Fazol. lusky na smetaně, brambory.  Ovoce. 

   (1,3,5,6,7,8,11), (7)    (1,7)      (1,7,12), (7)    (0) 

   9/4: Rohlík, sýr tavený.   Kuře pečené, rýže. Kompot dia.   Dušená zelenina, brambory.  Ovoce. 

   (1,3,7,11), (7)    (1,7)      (7,9), (7)     (0)  

   Káva bílá, čaj.                                  Bramborová polévka. 

   (1,7)                                   (1,7,9) 

ÚTERÝ   3: Chléb toust., chléb, Flora, sýr uzený pl. Vepřové maso v kapustě, rozpeky.    Šunková pěna, chléb. Zelenina.  ----- 

   (1,3,6,7,11), (1,3,5,6,7,8,11), (7), (7)  (1), (1,3,7)     (1,6,7), (1,3,5,6,7,8,11), (9,12) 

   4: Chléb toustový, Flora, sýr uzený plátk. Vepřové maso v mrkvi, rozpeky.    Šunková pěna, rohlík. Zelenina.  ----- 

   (1,3,6,7,11), (7), (7)   (1,7,12), (1,3,7)     (1,6,7), (1,3,7,11), (9,12)  

   9: Chléb, Flora, sýr uzený plátk.  Vepřové maso v kapustě, rozpeky.    Šunková pěna, chléb. Zelenina.  Ovoce. 

   (1,3,5,6,7,8,11), (7), (7)   (1), (1,3,7)     (1,6,7), (1,3,5,6,7,8,11), (9,12)  (0) 

   9/4: Chléb toustový, Flora, sýr uzený plátk. Vepřové maso v mrkvi, rozpeky.    Šunková pěna, rohlík. Zelenina.  Ovoce. 

   (1,3,6,7,11), (7), (7)   (1,7,12), (1,3,7)     (1,6,7), (1,3,7,11), (9,12)   (0) 

   Káva bílá, čaj.    Hovězí polévka s kroupami.  

   (1,7)     (1,9) 

STŘEDA  3: Rohlík selský, chléb, tuňáková pomaz. Ovocné knedlíky bramborové. Jogurt.  Domácí sekaná, bram. kaše. Zelenina. ----- 

   (1,3,6,7,11), (1,3,5,6,7,8,11), (4,7)  (1,3,7), (7)     (1,3,5,6,7,8,10,11), (7), (9,12) 

   4: Rohlík, tuňáková pomaz.  Ovocné knedlíky bramborové. Jogurt.  Domácí sekaná dietní, bram. kaše. Zelenina. -----  

   (1,3,7,11), (4,7)    (1,3,7), (7)     (1,3,5,6,7,8,10,11), (7), (9,12) 

   9: Rohlík selský, chléb, tuňáková pomaz. Ovocné knedlíky bramborové dia. Jogurt dia.  Domácí sekaná, bram. kaše. Zelenina. Chléb, sýr žervé.  

   (1,3,6,7,11), (1,3,5,6,7,8,11), (4,7)  (1,3,7), (7)     (1,3,5,6,7,8,10,11), (7), (9,12)  (1,3,5,6,7,8,11), (7) 

   9/4: Rohlík, tuňáková pomaz.  Ovocné knedlíky bramborové dia. Jogurt dia.  Domácí sekaná dietní, bram. kaše. Zelenina. Rohlík, sýr žervé. 

   (1,3,7,11), (4,7)    (1,3,7), (7)     (1,3,5,6,7,8,10,11), (7), (9,12)  (1,3,7,11), (7) 

   3:     Ledvinky, dušená rýže. Jogurt. 

        (1), (7) 

STŘEDA   4:     Ledvinky dietní, dušená rýže. Jogurt. 

        (1), (7) 

II. varianta oběda  9:     Ledvinky, dušená rýže. Jogurt dia. 

        (1), (7) 

   9/4:     Ledvinky dietní, dušená rýže. Jogurt dia. 

        (1), (7) 

    

 

 



 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Káva bílá, čaj.    Česneková polévka. (Pol. vývar s bramborami a zeleninou.)  

(1,7)     (0) / (1,3,9) 

ČTVRTEK  3: Houska, pomazánkové máslo.  Husarská roláda, špenát, brambory.   Polévka zelňačka, chléb.   -----  

   (1,3,5,6,7,8,11), (1,7)   (1,6,7), (1,3,7), (7)     (1,7), (1,3,5,6,7,8,11) 

   4: Houska, pomazánkové máslo.  Husarská roláda dietní, špenát dietní, brambory. Polévka zeleninový krém, rohlík.  ----- 

   (1,3,7,11), (1,7)    (1,6,7), (1,3,7), (7)     (1,7,9,12), (1,3,7,11) 

   9: Chléb, pomazánkové máslo.  Husarská roláda, špenát, brambory.   Polévka zelňačka, chléb.   Přesnídávka dia.  

   (1,3,5,6,7,8,11), (1,7)   (1,6,7), (1,3,7), (7)     (1,7), (1,3,5,6,7,8,11)   (0) 

   9/4: Houska, pomazánkové máslo.  Husarská roláda dietní, špenát dietní, brambory. Polévka zeleninový krém, rohlík.  Přesnídávka dia. 

   (1,3,7,11), (1,7)    (1,6,7), (1,3,7), (7)     (1,7,9,12), (1,3,7,11)   (0) 

   Káva bílá, čaj.    Slepičí polévka se strouháním. 

   (1,7)     (1,3,9) 

PÁTEK    3: Rohlík, chléb, máslo. Jogurt.  Čočka na kyselo, párek drůbeží, chléb. Ovoce. Hovězí maso na pepři, těstovinová rýže. -----  

    (1,3,7,11), (1,3,5,6,7,8,11), (7), (7)  (1,5,6,7,8,11,12), (1,6,7), (1,3,5,6,7,8,11)  (1), (1,3,7) 

   4: Rohlík, chléb, máslo. Jogurt.  Brambory, párek drůbeží, chléb. Ovoce.  Hovězí maso na bylinkách, těst. rýže. ----- 

   (1,3,7,11), (1,3,5,6,7,8,11), (7), (7)  (7), (1,6,7), (1,3,5,6,7,8,11)    (1), (1,3,7) 

   9: Chléb, máslo. Jogurt dia.  Čočka na kyselo, párek drůbeží, chléb. Ovoce. Hovězí maso na pepři, těstovinová rýže. Oplatka dia. 

   (1,3,5,6,7,8,11), (7), (7)   (1,5,6,7,8,11,12), (1,6,7), (1,3,5,6,7,8,11)  (1), (1,3,7)    (1,3,5,6,7,8,11) 

   9/4: Rohlík, chléb, máslo. Jogurt dia.  Brambory, párek drůbeží, chléb. Ovoce.  Hovězí maso na bylinkách, těst. rýže. Oplatka dia. 

   (1,3,7,11), (1,3,5,6,7,8,11), (7), (7)  (7), (1,6,7), (1,3,5,6,7,8,11)    (1), (1,3,7)    (1,3,5,6,7,8,11) 

   Káva bílá, čaj.                                                 Hovězí polévka s masovými knedlíčky.  

   (1,7)                                                  (1,3,5,6,7,8,9,10,11) 

SOBOTA  3: Chléb sluneč., chléb, pomaz. vajíčková. Uzené maso, brambory mm. Zeleninový salát.  Nudlový nákyp s tvarohem.   ----- 

   (1,3,5,6,7,8,11), (1,3,5,6,7,8,11), (3,7)  (7), (9,12)     (1,3,5,6,7,8,10,11,12) 

   4: Veka, pomazánka bílková.  Uzené maso, brambory mm. Zeleninový salát.  Nudlový nákyp s tvarohem.   -----  

   (1,3,7,10,11), (3,7)    (7), (9,12)     (1,3,5,6,7,8,10,11,12) 

   9: Chléb sluneč., chléb, pom. vajíčková. Uzené maso, brambory mm. Zeleninový salát.  Nudlový nákyp s tvarohem dia.  Ovoce. 

   (1,3,5,6,7,8,11), (1,3,5,6,7,8,11), (3,7)  (7), (9,12)     (1,3,5,6,7,8,10,11,12)   (0) 

   9/4: Veka, pom. bílková.   Uzené maso, brambory mm. Zeleninový salát.  Nudlový nákyp s tvarohem dia.  Ovoce. 

   (1,3,7,10,11), (3,7)    (7), (9,12)     (1,3,5,6,7,8,10,11,12)   (0) 

   Kakao, čaj.    Polévka z uzeného masa s rýží. 

   (6,7,8)     (9) 

NEDĚLE  3: Koláčky.    Hamburská kýta na smetaně, knedlíky. Ovoce. Obložený talíř, chléb. Zelenina.  ----- 

   (1,3,5,6,7,8,11)    (1,6,7,9,12), (1,3,7,11)    (1,3,6,7), (1,3,5,6,7,8,11), (9,12) 

   4: Koláčky.    Hamburská kýta na smetaně, knedlíky. Ovoce. Obložený talíř, rohlík. Zelenina.  ----- 

   (1,3,5,6,7,8,11)    (1,6,7,9,12), (1,3,7,11)    (1,3,6,7), (1,3,7,11), (9,12) 

   9: Vánočka dia. Máslo.   Hamburská kýta na smetaně dia, knedlíky. Ovoce. Obložený talíř, chléb. Zelenina.  Mléčná rýže dia. 

   (1,3,6,7,8,11), (7)    (1,6,7,9,12), (1,3,7,11)    (1,3,6,7), (1,3,5,6,7,8,11), (9,12)  (7) 

   9/4: Vánočka dia. Máslo.   Hamburská kýta na smetaně dia, knedlíky. Ovoce. Obložený talíř, rohlík. Zelenina.  Mléčná rýže dia. 

   (1,3,5,6,7,8,11), (7)    (1,6,7,9,12), (1,3,7,11)    (1,3,6,7), (1,3,7,11), (9,12)   (7) 

Schválila: Bc. Barbora Kaněrová, DiS. – nutriční terapeutka  Změna jídelníčku vyhrazena. Informace o složení pokrmu a obsažených alergenech Vám na vyžádání sdělí referent stravování.  

Platné od: 12.6.2017 

 



 

 

 

Domov pro seniory Panenská 2068                                   JÍDELNÍ LÍSTEK  č. 9        26.6.2017 - 2.7.2017 

   SNÍDANĚ    OBĚD            VEČEŘE    II. VEČEŘE  

   Čaj.     Zeleninová polévka s vločkami.    

(0)     (1,7,9) 

PONDĚLÍ   3: Rohlík, chléb, máslo, sýr.  Karlovarský kotouč, rýže. Kompot.   Pečené filé v těstíčku, brambory.  ----- 

   (1,3,7,11), (1,3,5,6,7,8,11), (7), (7)  (1,3,6,7,10,12)     (1,3,4,7), (7) 

   4: Rohlík, máslo, sýr.   Karlovarský kotouč, rýže. Kompot.   Pečené filé v těstíčku, brambory.  ----- 

   (1,3,7,11), (7), (7)    (1,3,6,7,10,12)     (1,3,4,7), (7) 

   9: Chléb, máslo, sýr.   Karlovarský kotouč, rýže. Kompot dia.  Pečené filé v těstíčku, brambory.  Ovoce. 

   (1,3,5,6,7,8,11), (7), (7)   (1,3,6,7,10,12)     (1,3,4,7), (7)    (0)  

   9/4: Rohlík, máslo, sýr.   Karlovarský kotouč, rýže. Kompot dia.  Pečené filé v těstíčku, brambory.  Ovoce. 

   (1,3,7,11), (7), (1,6,7)   (1,3,6,7,10,12)     (1,3,4,7), (7)    (0) 

  Káva bílá, čaj.                                  Krupicová polévka s vejci.   

  (1,6,7)                                      (1,3,9) 

ÚTERÝ   3: Chléb toust., chléb, máslo medové. Bramboráky s kuřecím masem. Zelný salát.  Gulášová polévka, chléb.   ----- 

   (1,3,6,7,11), (1,3,5,6,7,8,11), (7)  (1,3,7), (12)     (1), (1,3,5,6,7,8,11) 

   4: Chléb  toustový, máslo medové.  Kuřecí směs, brambory. Zeleninový salát.  Gulášová polévka dietní, rohlík.  ----- 

   (1,3,6,7,11), (7)    (1,3), (1,9), (9,12)     (1), (1,3,7,11) 

   9: Chléb, máslo, džem dia.   Bramboráky s kuřecím masem. Zelný salát.  Gulášová polévka, chléb.   Jogurt dia. 

   (1,3,5,6,7,8,11), (7), (12)   (1,3,7), (12)     (1), (1,3,5,6,7,8,11)    (7) 

   9/4: Chléb toustový, máslo, džem dia. Kuřecí směs, brambory. Zeleninový salát.  Gulášová polévka dietní, rohlík.  Jogurt dia. 

   (1,3,6,7,11), (7), (12)   (1,3), (1,9), (9,12)     (1), (1,3,7,11)    (7) 

   Káva bílá, čaj.    Selská polévka s fazolemi. (Selská polévka dietní)    

   (1,7)     (1,3,7,9) / (1,3,7,9) 

STŘEDA  3: Chléb, Flora, sýr plátkový.  Bavorské vdolečky. Ovoce.    Obložená houska.    ----- 

   (1,3,5,6,7,8,11), (7), (7)   (1,3,7,12)      (1,3,6,7,10,11,12) 

   4: Rohlík, Flora, sýr plátkový.  Bavorské vdolečky. Ovoce.    Obložená houska.    ----- 

   (1,3,7,11), (7), (7)    (1,3,7,12)      (1,3,6,7,10,11,12) 

   9: Chléb, Flora, sýr plátkový.  Bavorské vdolečky dia. Ovoce.   Obložená houska.    Přesnídávka dia. 

   (1,3,5,6,7,8,11), (7), (7)   (1,3,7,12)      (1,3,6,7,10,11,12)    (0) 

   9/4: Rohlík, Flora, sýr plátkový.  Bavorské vdolečky dia. Ovoce.   Obložená houska.    Přesnídávka dia. 

   (1,3,7,11), (7), (7)    (1,3,7,12)      (1,3,6,7,10,11,12)    (0)  

   3:     Čevabčiči, brambory. 

        (1,3,7,10,11), (7) 

STŘEDA   4:     Čevabčiči dietní, brambory.  

        (1,3,7,10,11), (7) 

II. varianta oběda  9:     Čevabčiči, brambory.  

        (1,3,7,10,11), (7) 

   9/4:     Čevabčiči dietní, brambory.  

        (1,3,7,10,11), (7) 



    

 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Kakao, čaj.    Hovězí vývar s pohankou. 

(6,7,8)     (1,5,6,8,9) 

ČTVRTEK  3: Listový závin s tvarohem.   Koprová om., hovězí m., knedlíky.   Zapečené těstoviny s uzeným masem. Zelenina. ----- 

   (1,3,5,6,7,8,11)    (1,7,12), (1,3,7,11)     (1,3,7), (9,12) 

   4: Listový závin s tvarohem.  Koprová om., hovězí m., knedlíky.    Zapečené těstoviny s uzeným masem. Zelenina. ----- 

   (1,3,5,6,7,8,11)    (1,7,12), (1,3,7,11)     (1,3,7), (9,12)  

   9: Šátečky dia.    Koprová om. dia, hovězí m., knedlíky.  Zapeč. těstoviny s uzeným masem. Zelenina.    Chléb, šunka. 

   (1,3,5,6,7,8,11,13)    (1,7,12), (1,3,7,11)     (1,3,7), (9,12)    (1,3,5,6,7,8,11), (1,6,7) 

   9/4: Šátečky dia.    Koprová om. dia, hovězí m., knedlíky.   Zapeč. těstoviny s uzeným masem. Zelenina.    Rohlík, šunka. 

   (1,3,5,6,7,8,11,13)    (1,7,12), (1,3,7,11)     (1,3,7), (9,12)    (1,3,7,11), (1,6,7) 

   Káva bílá, čaj.    Celerová polévka. 

   (1,7)     (1,3,7,9) 

PÁTEK    3: Rohlík selský, rohlík, máslo.  Řízek, bramborový salát. Zelenina.   Bramborové šišky s mákem.  ----- 

   (1,3,6,7,11), (1,3,7,11), (7)   (1,3,5,6,7,8,10,11), (1,3,6,7,10,12), (9,12)  (1,3,5,6,7,8,10,11) 

   4: Rohlík, máslo.    Řízek dietní, bramborový salát dietní. Zelenina. Bramborové šišky se strouhankou.  ----- 

   (1,3,7,11), (7)    (1), (1,3,6,7,9,12), (9,12)    (1,3,5,6,7,8,10,11) 

   9: Rohlík selský, chléb, máslo.  Řízek, bramborový salát dietní. Zelenina.  Bramborové šišky s mákem dia.  Ovoce. 

   (1,3,6,7,11), (1,3,5,6,7,8,11), (7)  (1,3,5,6,7,8,10,11), (1,3,6,7,10,12), (9,12)  (1,3,5,6,7,8,10,11)    (0) 

   9/4:Rohlík, máslo.    Řízek dietní, bramborový salát dietní. Zelenina. Bramborové šišky se strouhankou dia. Ovoce. 

   (1,3,7,11), (7)    (1), (1,3,6,7,9,12), (9,12)    (1,3,5,6,7,8,10,11)    (0) 

   Káva bílá, čaj.                                                 Slepičí polévka s nudlemi. 

   (1,7)                                                  (1,3,9) 

SOBOTA  3: Chléb sluneč., chléb,paštika.  Špagety po uhlířsku. Ovoce.   Kuřecí plátek na žampionech, rýže.  ----- 

   (1,3,5,6,7,8,11),(1,3,5,6,7,8,11),(1,3,5,6,7,8,9,10,11)-(1,3,6,7)     (1) 

   4: Rohlík, paštika.    Špagety s bílky a sýrem. Ovoce.   Kuřecí plátek na žampionech, rýže.  -----  

   (1,3,7,11), (1,3,5,6,7,8,9,10,11)  (1,3,7)      (1) 

   9: Chléb sluneč., chléb,paštika.  Špagety po uhlířsku. Ovoce.   Kuřecí plátek na žampionech, rýže.  Chléb, Flora. 

   (1,3,5,6,7,8,11),(1,3,5,6,7,8,11),(1,3,5,6,7,8,9,10,11)-(1,3,6,7), (7)     (1)     (1,3,5,6,7,8,11), (7) 

   9/4: Rohlík, paštika.   Špagety s bílky a sýrem. Ovoce.   Kuřecí plátek na žampionech, rýže.  Rohlík, Flora. 

   (1,3,7,11), (1,3,5,6,7,8,9,10,11)  (1,3,7), (7)     (1)     (1,3,7,11), (7) 

   Káva bílá, čaj.    Hovězí vývar se šunkovým svítkem. 

   (1,7)     (1,3,6,7,9) 

NEDĚLE  3: Rohlík, chléb, Flora. Jogurt.  Segedinský guláš, knedlíky. Pivo. Ovoce.  Pomazánka Hanácká, chléb. Zelenina. ----- 

   (1,3,7,11), (1,3,5,6,7,8,11), (7), (7)  (1,7,12), (1,3,7,11), (1)    (7), (1,3,5,6,7,8,11), (9,12) 

   4: Rohlík, chléb, Flora. Jogurt.  Vepřový guláš, knedlíky. Ovoce.   Pomazánka Hanácká, veka. Zelenina. ----- 

   (1,3,7,11), (1,3,5,6,7,8,11), (7), (7)  (1), (1,3,7,11)     (7), (1,3,7,10,11), (9,12) 

   9: Chléb, Flora. Jogurt dia.   Segedinský guláš, knedlíky. Pivo dia. Ovoce.  Pomazánka Hanácká, chléb. Zelenina. Ovoce. 

   (1,3,5,6,7,8,11), (7), (7)   (1,7,12), (1,3,7,11), (1)    (7), (1,3,5,6,7,8,11), (9,12)   (0) 

   9/4: Rohlík, chléb, Flora. Jogurt dia.  Vepřový guláš, knedlíky. Ovoce.   Pomazánka Hanácká, veka. Zelenina. Ovoce. 

   (1,3,7,11), (1,3,5,6,7,8,11), (7), (7)  (1), (1,3,7,11)     (7), (1,3,7,10,11), (9,12)   (0) 

Schválila: Bc. Barbora Kaněrová, DiS. – nutriční terapeutka  Změna jídelníčku vyhrazena. Informace o složení pokrmu a obsažených alergenech Vám na vyžádání sdělí referent stravování.  

Platné od: 12.6.2017 



 

 

Domov pro seniory Panenská 2068                              JÍDELNÍ LÍSTEK  č. 1                                                       3.7.2017 – 9.7.2017 

   SNÍDANĚ    OBĚD            VEČEŘE    II. VEČEŘE  

Káva bílá, čaj.    Drůbková polévka.  

(1,7)     (1,3,7,9) 

PONDĚLÍ   3: Chléb sluneč., chléb, šunk.a.               Srbské žebírko, rýže. Ovoce.   Pražské brambory.   ----- 

   (1,3,5,6,7,8,11), (1,3,5,6,7,8,11), (1,6,7) (1,9)       (1,3,6,7) 

   4: Rohlík, šunka.                 Žebírko dietní, rýže. Ovoce.     Pražské brambory.   ----- 

   (1,3,7,11), (1,6,7)    (1)      (1,3), (7) 

   9: Chléb sluneč., chléb, šunk.a.  Srbské žebírko, rýže. Ovoce    Pražské brambory.  Chléb, Flora.Zelenina. 

   (1,3,5,6,7,8,11), (1,3,5,6,7,8,11), (1,6,7) (1,9)      (1,3), (7)    (1,3,5,6,7,8,11), (7), (9) 

   9/4: Rohlík, šunka.   Žebírko dietní, rýže. Ovoce.   Pražské brambory.  Rohlík, Flora.Zelenina. 

   (1,3,7,11), (1,6,7)    (1)      (1,3), (7)    (1,3,7,11), (7).(9) 

   Káva bílá, čaj.                                  Italská polévka.   

   (1,7)                                   (1,3) 

ÚTERÝ   3: Houska, Flora, džem.   Smažený sekaný řízek se sýrem, bram. kaše. Kompot. Utopenec, chléb.    ----- 

   (1,3,7,11), (7), (12)    (1,3,5,6,7,8,10,11), (7)    (1,6,7,12), (1,3,5,6,7,8,11) 

   4: Houska, Flora, džem.   Pečený sekaný řízek se sýrem, bram. kaše. Kompot. Párky drůbeží, rohlík.   ----- 

   (1,3,7,11), (7), (12)    (1,3,5,6,7,8,10,11),(7)    (1,6,7), (1,3,7,11) 

   9: Chléb, Flora, džem dia.   Smažený sek. řízek se sýrem, bram. kaše. Kompot dia. Utopenec, chléb.    Oplatka dia. 

   (1,3,5,6,7,8,11), (7), (12)   (1,3,5,6,7,8,10,11), (7)    (1,6,7,12), (1,3,5,6,7,8,11)   (1,3,5,6,7,8,11) 

   9/4: Houska, Flora, džem dia.  Pečený sek. řízek se sýrem, bram. kaše. Kompot dia. Párky drůbeží, rohlík.   Oplatka dia. 

   (1,3,7,11), (7), (12)    (1,3,5,6,7,8,10,11), (7)    (1,6,7), (1,3,7,11)    (1,3,5,6,7,8,11) 

   Káva bílá, čaj.    Hovězí polévka s masovou rýží.  

   (1,7)     (1,3,5,6,7,8,9,10,11) 

STŘEDA  3: Chléb, máslo, sýr.   Dukátové buchtičky s krémem. Ovoce.  Rizoto s kuřecím masem. Zelenina.  ----- 

   (1,3,5,6,7,8,11), (7)    (1,3,7)      (7,9), (9,12) 

   4: Veka, máslo, sýr.   Dukátové buchtičky s krémem. Ovoce  Rizoto s kuřecím masem. Zelenina.   -----  

   (1,3,7,10,11), (7)    (1,3,7)      (7,9), (9,12) 

   9: Chléb, máslo, sýr.   Dukátové buchtičky s krémem dia. Ovoce   Rizoto s kuřecím masem. Zelenina.  Ovoce. 

   (1,3,5,6,7,8,11), (7)    (1,3,7)      (7,9),(9,12)    (0) 

   9/4: Veka, máslo, sýr.   Dukátové buchtičky s krémem dia. Ovoce  Rizoto s kuřecím masem. Zelenina.  Ovoce. 

   (1,3,7,10,11), (7)    (1,3,7)      (7,9), (9,12)    (0) 

3:     Svíčková pečeně, knedlíky houskové.  

     (1,7,9,10,12), (1,3,7,11) 

STŘEDA   4:     Svíčková pečeně dietní, knedlíky houskové.  

        (1,7,9,12), (1,3,7,11) 

II. varianta oběda  9:     Svíčková pečeně dia, knedlíky houskové.  

        (1,7,9,12),(1,3,7,11) 

   9/4:     Svíčková pečeně dietní, knedlíky houskové.  

        (1,7,9,12),(1,3,7,11) 

 

 



 

 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Káva bílá, čaj.     Drůbeží krém se zeleninou. 

(1,7)     (1,7,9) 

ČTVRTEK  3: Rohlík, chléb, paštika.                        Filé v těstíčku, brambory. Zelenina.   Fazolová polévka s párkem, chléb.  ----- 

   (1,3,7,11), (1,3,5,6,7,8,11),(1,3,5,6,7,8,9,10,11)-(1,4,7,9), (7), (9,12)     (1,6,7,9), (1,3,5,6,7,8,11) 

   4: Rohlík, chléb, paštika.                            Filé pečené, brambory. Zelenina.   Bramborová polévka, rohlík.  ----- 

   (1,3,7,11),(1,3,5,6,7,8,11), (1,3,5,6,7,8,9,10,11)-(1,4,9), (7), (9,12)     (1,7,9), (1,3,7,11) 

   9: Chléb, paštika                                        Filé v těstíčku, brambory. Zelenina.   Fazolová polévka s párkem, chléb.  Přesnídávka dia. 

   (1,3,5,6,7,8,11), (1,3,5,6,7,8,9,10,11)  (1,4,7,9), (7), (9,12)    (1,6,7,9), (1,3,5,6,7,8,11)   (0) 

                       9/4: Rohlík, chléb, paštika.          Filé pečené, brambory. Zelenina.   Bramborová polévka, rohlík.  Přesnídávka dia. 

   (1,3,7,11), (1,3,5,6,7,8,11), (1,3,5,6,7,8,9,10,11)-(1,4,7,9), (7), (9,12)    (1,7,9), (1,3,7,11)    (0) 

   Káva bílá, čaj.    Vývar se strouháním. 

   (1,7)     (1,3,9) 

PÁTEK    3: Šátečky plněné. Ovoce.   Špekové knedlíky, zelí kysané.   Masový nákyp, dušená zelenina.  ----- 

   (1,3,5,6,7,8,11,13)    (1,3,7,11), (1,12)     (1,3,5,6,7,8,10,11), (7,9) 

   4: Šátečky plněné. Ovoce.   Špekové knedlíky, špenát.    Masový nákyp, dušená zelenina.  ----- 

   (1,3,5,6,7,8,11,13)    (1,3,7,11), (1,3,7)     (1,3,5,6,7,8,10,11), (7,9) 

   9: Šátečky plněné dia. Ovoce.  Špekové knedlíky, zelí kysané.   Masový nákyp, dušená zelenina.  Chléb, sýr.  

   (1,3,5,6,7,8,11,13)    (1,3,7,11), (1,12)     (1,3,5,6,7,8,10,11), (7,9)   (1,3,5,6,7,8,11), (7) 

                                     9/4: Šátečky plněné dia. Ovoce.  Špekové knedlíky, špenát.    Masový nákyp, dušená zelenina.  Houska, sýr. 

   (1,3,5,6,7,8,11,13)    (1,3,7,11), (1,3,7)     (1,3,5,6,7,8,10,11), (7,9)   (1,3,7,11),(7) 

   Káva bílá, čaj.                                                 Hovězí polévka s kapustou a rýží. (Hovězí vývar s rýží) 

   (1,7)                                                  (1,7,9)/  ( 

SOBOTA  3: Rohlík, chléb,  pom. máslo.  Námořnické maso, těstoviny. Jogurt.   Žemlovka s  jablky.   ----- 

   (1,3,7,11),(1,3,5,6,7,8,11),(1,7)  (1), (1,3,7), (7)     (1,3,6,7,11,12) 

   4: Rohlík,  pom. máslo.   Námořnické maso, těstoviny. Jogurt.   Žemlovka s  jablky.   -----  

   (1,3,7,11),  (1,7)    (1), (1,3,7), (7)     (1,3,6,7,11,12) 

   9: Chléb, pom. máslo.   Námořnické maso, těstoviny. Jogurt dia.             Žemlovka s  jablky dia.   Chléb, salám. 

   (1,3,5,6,7,8,11), (1,7)   (1), (1,3,7), (7)     (1,3,6,7,11,12)    (1,3,5,6,7,8,11),(1,6,7) 

   9/4: Rohlík, , pom. máslo.   Námořnické maso, těstoviny. Jogurt dia.     Žemlovka s  jablky dia.   Chléb, salám. 

   (1,3,7,11), (1,7)    (1), (1,3,7), (7)     (1,3,6,7,11,12)    (1,3,5,6,7,8,11),(1,6,7) 

   Kakao, čaj.    Hovězí vývar s jáhlami. 

   (1,7)     (1,3,5,6,8,9) 

NEDĚLE  3: Vánočka, máslo.   Vepřová krkovice, bram. knedlíky, špenát. Pivo. Obalovaný chléb. Zelenina.   ----- 

   (1,3,6,7,8,11),(7)    (1,3), (1,3,7),(1)     (1,3,5,6,7,8,11), (9,12) 

   4: Vánočka, máslo.   Vepřová krkovice, bram. knedlíky, špenát.  Obložená houska. Zelenina.  ----- 

   (1,3,6,7,8,11),(7)    (1,3),(1,3,7)     (1,3,6,7,10,11,12), (9,12) 

   9: Vánočka dia, máslo.   Vepřová krkovice, bram. knedlíky, špenát. Pivo dia. Obalovaný chléb. Zelenina.   Ovoce. 

   (1,3,6,7,8,11),(7)    (1,3), (1,3,7), (1)     (1,3,5,6,7,8,11), (9,12)   (0) 

   9/4: Vánočka dia, máslo.   Vepřová krkovice, bram. knedlíky, špenát.  Obložená houska. Zelenina.  Ovoce. 

   (1,3,6,7,8,11),(7)    (1,3), (1,3,7)     (1,3,6,7,10,11,12), (9,12)   (0) 

Schválila: Bc. Barbora Kaněrová, DiS. – nutriční terapeutka  Změna jídelníčku vyhrazena. Informace o složení pokrmu a obsažených alergenech Vám na vyžádání sdělí referent stravování.  

Platné od: 12.6.2017 



 

Domov pro seniory Panenská 2068                       JÍDELNÍ LÍSTEK  č. 2                                                        10.7.2017 – 16.7.2017 

   SNÍDANĚ    OBĚD            VEČEŘE    II. VEČEŘE  

   Káva bílá, čaj.    Hovězí vývar s vaječnou sedlinou. 

   (1,7)     (1,3,7,9) 

PONDĚLÍ   3: Chléb, paštika.    Kuřecí závitek se šunkou, rýže. Ovoce.  Nudle s mákem. Mléko.   ----- 

   (1,3,5,6,7,8,11), (1,3,5,6,7,8,9,10,11)  (1,6,7)      (1,3,5,7,8), (7) 

   4: Rohlík, paštika.    Kuřecí závitek se šunkou, rýže. Ovoce.  Nudle s tvarohem. Jogurt.   ----- 

   (1,3,7,11), (1,3,5,6,7,8,9,10,11)  (1,6,7)      (1,3,7) 

   9: Chléb, paštika.    Kuřecí závitek se šunkou, rýže. Ovoce.  Nudle s mákem dia. Mléko.            Chléb, Flora. 

   (1,3,5,6,7,8,11), (1,3,5,6,7,8,9,10,11)  (1,6,7)      (1,3,5,7,8), (7)    (1,3,5,6,7,8,11), (7) 

   9/4: Rohlík, paštika.   Kuřecí závitek se šunkou, rýže. Ovoce.  Nudle s tvarohem dia. Jogurt dia.  Chléb, Flora. 

   (1,3,7,11), (1,3,5,6,7,8,9,10,11)  (1,6,7)      (1,3,7)     (1,3,5,6,7,8,11), (7) 

   Káva bílá, čaj.                                  Slepičí vývar s těstovinami. 

   (1,7)                                   (1,3,9) 

ÚTERÝ   3: Rohlík selský, chléb, Flora, sýr plátkový. Květák - mozeček, brambory.    Kotlíkový guláš, chléb.                         -----  

   (1,3,6,7,11), (1,3,5,6,7,8,11), (7), (7)  (3), (7)      (1,9), (1,3,5,6,7,8,11) 

   4: Rohlík, Flora, sýr plátkový.  Lázeňská zeleninová směs, brambory.   Kotlíkový guláš dietní, rohlík.                ----- 

   (1,3,7,11), (7), (7)    (1,3,6,7,9), (7)     (1), (1,3,7,11) 

   9: Chléb, Flora, sýr plátkový.  Květák - mozeček, brambory.    Kotlíkový guláš, chléb.                  Přesnídávka dia. 

   (1,3,5,6,7,8,11), (7), (7)   (3), (7)      (1,9), (1,3,5,6,7,8,11)   (0) 

   9/4: Rohlík, Flora, sýr plátkový.  Lázeňská zeleninová směs, brambory.               Kotlíkový guláš dietní, rohlík.  Přesnídávka dia. 

   (1,3,7,11), (7), (7)    (1,3,6,7,9), (7)     (1), (1,3,7,11)    (0) 

   Káva bílá, čaj.    Čočková polévka. (Vločková polévka) 

   (1,7)     (1,5,6,7,8,11)/ (1,7,9) 

STŘEDA  3: Rohlík, chléb, máslo.    Ovocné knedlíky.  Jogurt.                     Obložená houska.    ----- 

   (1,3,7,11), (1,3,5,6,7,8,11), (7)  (1,3,7), (7)     (1,3,6,7,10,11,12) 

   4: Rohlík, chléb, máslo.    Ovocné knedlíky.  Jogurt.                  Obložená houska.    -----  

   (1,3,7,11), (1,3,5,6,7,8,11), (7)  (1,3,7)      (1,3,6,7,10,11,12) 

   9: Chléb, máslo.     Ovocné knedlíky dia. Jogurt dia.   Obložená houska.    Ovoce. 

   (1,3,5,6,7,8,11), (7)    (1,3,7)      (1,3,6,7,10,11,12)    (0) 

   9/4: Rohlík, chléb, máslo.    Ovocné knedlíky dia. Jogurt dia.   Obložená houska.    Ovoce.  

   (1,3,7,11), (1,3,5,6,7,8,11), (7)  (1,3,7)      (1,3,6,7,10,11,12)    (0) 

   3:     Záhorácký závitek, brambory.  

        (1,12), (7) 

STŘEDA   4:     Závitek dietní, brambory.  

        (1), (7) 

II. varianta oběda  9:     Záhorácký závitek, brambory.  

        (1,12), (7) 

   9/4:     Závitek dietní, brambory.   

        (1), (7) 

 

 

 



 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

   Káva bílá, čaj.    Zeleninová polévka s rýží.  

   (1,7)     (9,12) 

ČTVRTEK  3: Rohlík, chléb, pomazánka z tuňáka. Kuře na paprice, těstoviny. Ovoce.   Bram. knedlíky s cibulkou. Zelen. salát. -----  

   (1,3,7,11), (1,3,5,6,7,8,11), (4,7)  (1,7), (1,3,7)     (1,3,7), (9,12) 

   4: Rohlík, pomazánka z tuňáka.  Kuře na paprice dietní, těstoviny. Ovoce.  Bram. knedlíky m.m.,  Zelen.salát.  ----- 

   (1,3,7,11), (4,7)    (1,7), (1,3,7)     (1,3,7),(9,12) 

   9: Chléb, pomazánka z tuňáka.  Kuře na paprice, těstoviny. Ovoce.   Bram. knedlíky s cibulkou. Zelen.salát. Ovoce.  

   (1,3,5,6,7,8,11), (4,7)   (1,7), (1,3,7)     (1,3,7), (9,12)    (0) 

              9/4: Rohlík, pomazánka z tuňáka.  Kuře na paprice dietní, těstoviny. Ovoce.  Bram. knedlíky m.m.  Zelen.salát.  Ovoce. 

   (1,3,7,11), (4,7)    (1,7), (1,3,7)     (1,3,7), (9,12)    (0) 

   Káva bílá, čaj.    Polévka krupicová. 

   (1,7)     (1,3,9) 

PÁTEK    3: Veka, chléb, Flora, džem.  Karbanátek peč., br. šťouchané. Zelenina.  Šumavská zelnice, chléb.    ----- 

   (1,3,7,10,11), (1,3,5,6,7,8,11), (7), (12)  (1,3,5,6,7,8,10,11), (9,12)    (7,12), (1,3,5,6,7,8,11) 

   4: Veka, Flora, džem.   Karbanátek peč., brambory mm. Zelenina.  Bramborová polévka, rohlík.  ----- 

   (1,3,7,10,11), (7), (12)   (1,3,5,6,7,8,10,11), (7), (9,12)   (1,7,9), (1,3,7,11) 

   9: Chléb,Flora, džem dia.   Karbanátek peč., br. šťouchané. Zelenina.  Šumavská zelnice, chléb.   Jogurt dia. 

   (1,3,5,6,7,8,11), (7), (12)   (1,3,5,6,7,8,10,11), (9,12)    (7,12), (1,3,5,6,7,8,11)   (7) 

   9/4: Veka, Flora, džem dia.   Karbanátek peč., brambory mm. Zelenina.  Bramborová polévka, rohlík.  Jogurt dia. 

   (1,3,7,10,11), (7), (12)   (1,3,5,6,7,8,10,11), (7), (9,12)   (1,7,9),(1,3,7,11)    (7) 

   Káva bílá, čaj.                                                 Polévka drůbková s drožď. noky.  

   (1,7)                                                  (1,3,5,6,7,8,9,10,11) 

SOBOTA  3: Chléb, rohlík, sýr.   Hovězí pečeně znojemská, knedlíky.   Kaše rýžová. Ovoce.   ----- 

   (1,3,5,6,7,8,11), (1,3,7,11), (7)  (1,10,12), (1,3,7,11)    (7) 

   4: Rohlík, sýr.    Hovězí pečeně přírodní, knedlíky.   Kaše rýžová. Ovoce.   -----  

   (1,3,7,11), (7)    (1), (1,3,7,11)     (7) 

   9: Chléb, sýr.    Hovězí pečeně znojemská, knedlíky.   Kaše rýžová dia. Ovoce.           Chléb, šunka. 

   (1,3,5,6,7,8,11), (7)    (1,10,12), (1,3,7,11)    (7)     (1,3,5,6,7,8,11), (1,6,7) 

   9/4: Rohlík, sýr.    Hovězí pečeně přírodní, knedlíky.   Kaše rýžová dia. Ovoce.   Rohlík, šunka. 

   (1,3,7,11), (7)    (1), (1,3,7,11)     (7)     (1,3,7,11), (1,6,7) 

   Kakao, čaj.    Hovězí polévka s těstovinami. 

   (6,7,8)     (1,3,9) 

NEDĚLE  3: Závin s jablky.    Vepřový  řízek smažený, brambory.   Obložený sýrový talíř, r.selský,rohlík. Zelen. ----- 

   (1,3,5,6,7,8,11)    (1,3,5,6,7,8,10,11), (7)    (3,7), (1,3,6,7,11), (1,3,7,11),(9,12) 

   4: Závin s jablky.    Vepřový řízek přírodní, brambory.   Obl. sýrový talíř, rohlík. Zelenina.  ----- 

   (1,3,5,6,7,8,11)    (1,7), (7)      (3,7), (1,3,7,11), (9,12) 

   9: Vánočka dia. Máslo. Ovoce.  Vepřový řízek smaž., brambory.   Obložený sýrový talíř, r.selský,chléb Zelenina.-Ovoce. 

   (1,3,6,7,8,11), (7)    (1,3,5,6,7,8,10,11), (7)    (3,7), (1,3,6,7,11), (1,3,5,6,7,8,11),(9,12) (0) 

   9/4: Vánočka dia. Máslo. Ovoce.  Vepřový řízek přírodní, brambory.   Obl. sýrový talíř, rohlík. Zelenina.  Ovoce. 

   (1,3,6,7,8,11), (7)    (1,7), (7)      (3,7), (1,3,7,11), (9,12)   (0) 

Schválila: Bc. Barbora Kaněrová, DiS. – nutriční terapeutka  Změna jídelníčku vyhrazena. Informace o složení pokrmu a obsažených alergenech Vám na vyžádání sdělí referent stravování.  

Platné od: 12.6.2017 

 



 

Domov pro seniory Panenská  2068                             JÍDELNÍ LÍSTEK  č. 3                                                  17.7.2017 -  23.7.2017 

   SNÍDANĚ    OBĚD            VEČEŘE    II. VEČEŘE  

   Káva bílá, čaj.    Zeleninová polévka se strouháním.   

   (1,7)     (1,3,7,9,12) 

PONDĚLÍ   3: Rohlík, chléb, pomaz.ánkové  máslo. Hrachová kaše, uzená rolka. Zelenina. Ovoce.  Kuřecí čínská směs, rýže.    ----- 

   (1,3,7,11), (1,3,5,6,7,8,11), (1,7)  (7), (9,12)     (1,9) 

   4: Rohlík, pomazánkové máslo.  Bram. kaše, uzená rolka. Zelenina. Ovoce.  Kuřecí čínská směs, rýže.    ----- 

   (1,3,7,11), (1,7)    (7),  (9,12)     (1,9) 

   9: Chléb, pomazánkové máslo.  Hrachová kaše, uzená rolka. Zelenina. Ovoce.  Kuřecí čínská směs, rýže.    Tvaroh ovocný dia. 

   (1,3,5,6,7,8,11), (1,7)   (7), (9,12),      (1,9)     (7) 

   9/4: Rohlík, pomaz.ánkové máslo.  Bram. kaše, uzená rolka. Zelenina. Ovoce.  Kuřecí čínská směs, rýže.    Tvaroh ovocný dia. 

   (1,3,7,11), (1,7)    (7), (9,12)     (1,9)     (7) 

   Kakao, čaj.                                  Vývar s těstovinami. 

   (6,7,8)                                   (1,3,9) 

ÚTERÝ   3: Sladký rohlík - loupák.            Moravský vrabec, brambory, dušená zelenina. Halušky s vejci.    ------ 

   (1,3,5,6,7,8,11,13)     (1), (7), (7,9)     (1,3,7) 

   4: Sladký rohlík - loupák.               Vepřový vrabec dietní, brambory, dušená zelenina. Halušky s bílky.    ------ 

   (1,3,5,6,7,8,11,13)     (1), (7), (7,9)     (1,3,7) 

   9: Sladký rohlík dia- loupák dia.  Moravský vrabec, brambory, dušená zelenina. Halušky s vejci.    Chléb, sýr tavený. 

   (1,3,5,6,7,8,11,13)     (1), (7), (7,9)     (1,3,7)     (1,3,5,6,7,8,11), (7) 

   9/4: Sladký rohlík dia – loupák dia.   Vepřový vrabec dietní, brambory, dušená zelenina. Halušky s bílky.    Rohlík, sýr tavený. 

   (1,3,5,6,7,8,11,13)     (1), (7), (7,9)     (1,3,7)     (1,3,7,10), (7) 

   Káva bílá, čaj.    Drůbeží vývar s vločkami. 

   (1,7)     (1,9) 

STŘEDA  3: Veka, chléb, pomazánka z olejovek. Zapečené palačinky s tvarohem.                 Polévka z fazolových lusků, chléb.  ----- 

   (1,3,7,10,11), (1,3,5,6,7,8,11), (4,7,10)  (1,3,7,12)      (1,7,12), (1,3,5,6,7,8,11) 

   4: Veka, pomazánka z olejovek.  Zapečené palačinky s tvarohem                              Polévka kyselka, rohlík.                                 -----  

   (1,3,7,10,11), (4,7,10)   (1,3,7,12)      (1,7), (1,3,7,11) 

   9: Chléb, pomazánka z olejovek.  Zapečené palačinky s tvarohem dia                              Polévka z fazolových lusků, chléb.  Ovoce. 

   (1,3,5,6,7,8,11), (4,7,10)   (1,3,7,12)      (1,7,12), (1,3,5,6,7,8,11)   (0) 

   9/4: Veka, pomazánka z olejovek.  Zapečené palačinky s tvarohem dia                              Polévka kyselka, rohlík.   Ovoce. 

   (1,3,7,10,11), (4,7,10)   (1,3,7,12)      (1,7), (1,3,7,11)    (0)   

   3:     Mexický guláš s rýží. 

        (1,7,12) 

STŘEDA   4:     Mexický guláš dietní s rýží. 

        (1,7,12) 

II. varianta oběda  9:     Mexický guláš s rýží. 

        (1,7,12) 

   9/4:     Mexický guláš dietní s rýží. 

        (1,7,12) 

    

 

 



 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Káva bílá, čaj.    Kmínová polévka. 

(1,7)     (1,3,7,9,11) 

ČTVRTEK  3: Chléb, máslo. Jogurt.   Bram. knedlíky plněné uzeným. Zelí dušené. Pivo. Pomazánka tvarohová, chléb. Zelenina. ----- 

   (1,3,5,6,7,8,11), (7), (7)    (1,3,7), (1,12), (1)     (7), (1,3,5,6,7,8,11), (9,12) 

   4: Rohlík, máslo. Jogurt.    Bram. knedlíky plněné uzeným. Sterilovaná řepa. Pomazánka tvarohová, veka. Zelenina. ----- 

   (1,3,7,11), (7), (7)     (1,3,7), (12)     (7), (1,3,7,10,11), (9,12) 

   9:  Chléb, máslo. Jogurt dia.   Bram. knedlíky pln. uzeným. Zelí dušené. Pivo dia. Pomazánka tvarohová, chléb. Zelenina. Přesnídávka dia. 

   (1,3,5,6,7,8,11), (7), (7)    (1,3,7), (1,12), (1)     (7), (1,3,5,6,7,8,11), (9,12)   (0) 

   9/4:  Rohlík, máslo. Jogurt dia.   Bram. knedlíky plněné uzeným. Sterilovaná řepa. Pomazánka tvarohová, veka. Zelenina. Přesnídávka dia. 

   (1,3,7,11), (7), (7)     (1,3,7), (12)     (7), (1,3,7,11), (9,12)   (0) 

   Káva bílá, čaj.    Hovězí vývar s kapáním. 

   (1,7)     (1,3,9) 

PÁTEK    3: Chléb,  rohlík, sýr.   Masové koule v rajčatové omáčce, těstoviny.    Filé v sýrovém těstíčku, bramborová kaše.  ----- 

   (1,3,5,6,7,8,11), (1,3,7,11),(7)  (1,3,5,6,7,8,9,10,11), (1,3,7)    (1,3,4,7), (7)  

   4: Rohlík, sýr.    Masové koule v rajčatové omáčce, těstoviny.  Filé pečené, bramborová kaše.   ----- 

   (1,3,7,11), (7)    (1,3,5,6,7,8,9,10,11), (1,3,7)    (1,4,7), (7)  

   9: Chléb, sýr.    Masové koule v rajčatové omáčce dia, těstoviny. Filé v sýrovém těstíčku, bramborová kaše.. Chléb, šunka. 

   (1,3,5,6,7,8,11), (7)    (1,3,5,6,7,8,9,10,11), (1,3,7)    (1,3,4,7), (7)    (1,3,5,6,7,8,11), (1,6,7) 

   9/4: Rohlík, sýr.    Masové koule v rajčatové omáčce dia, těstoviny. Filé pečené, bramborová kaše.     Rohlík, šunka. 

   (1,3,7,11), (7), (7)    (1,3,5,6,7,8,9,10,11), (1,3,7)    (1,4,7), (7)     (1,3,7,10,11), (1,6,7) 

   Káva bílá, čaj.                                                Cibulová polévka se sýrem. (Polévka zeleninová)  

   (1,7)                                                  (1,7)/ (1,3,7,9,12) 

SOBOTA  3: Rohlík, chléb, vajíčková pomazánka. Sekaná pečeně, brambory mm.. Zeleninový salát. Kaše krupicová. Ovoce.   ----- 

   (1,3,7,11), (1,3,5,6,7,8,11), (3,7)  (1,3,5,6,7,8,10,11), (7), (9,12)   (1,6,7,8) 

   4: Rohlík, chléb, bílková pomaz.  Sekaná pečeně dietní, brambory mm.. Zelen. salát. Kaše krupicová. Ovoce.   -----  

   (1,3,7,11), (1,3,5,6,7,8,11), (3,7)  (1,3,5,6,7,8,10,11), (7), (9,12)   (1,6,7,8) 

   9: Chléb, vajíčková pomazánka.  Sekaná pečeně, brambory mm.. Zeleninový salát. Kaše krupicová dia. Ovoce.   Chléb, Flora. 

   (1,3,5,6,7,8,11), (3,7)   (1,3,5,6,7,8,10,11), (7), (9,12)   (1,7)     (1,3,5,6,7,8,11),(7) 

   9/4: Rohlík, chléb,bílková pomazánka. Sekaná pečeně dietní, brambory mm.. Zelen. salát. Kaše krupicová dia. Ovoce.   Rohlík, Flora. 

   (1,3,7,11), (1,3,5,6,7,8,11), (3,7)  (1,3,5,6,7,8,10,11), (7), (9,12)   (1,7)     (1,3,7,11), (7) 

   Káva bílá, čaj.    Vývar s rýží a hráškem. 

   (1,7)     (9,12) 

NEDĚLE  3: Rohlík selský, rohlík, sýr žervé.  Svíčková na smetaně, knedlíky. Džus.  Tlačenka drůbeží, chléb, máslo.  ----- 

   (1,3,6,7,11), (1,3,7,11), (7)   (1,7,9,10,12), (1,3,7,11), (12)    (1,3,6,7,9,10,12), (1,3,5,6,7,8,11), (7) 

   4: Rohlík, sýr žervé.   Svíčková na smetaně dietní, knedlíky. Džus.  Tlačenka drůbeží, veka, máslo.  ----- 

   (1,3,7,11), (7)    (1,7,9,12), (1,3,7,11), (12)    (1,3,6,7,9,10,12), (1,3,7,10,11), (7) 

   9: Rohlík selský, chléb, sýr žervé.  Svíčková na smetaně dia, knedlíky. Džus.  Tlačenka drůbeží, chléb, máslo.  Ovoce. 

   (1,3,6,7,11), (1,3,5,6,7,8,11), (7)  (1,7,9,12), (1,3,7,11), (12)    (1,3,6,7,9,10,12), (1,3,5,6,7,8,11), (7)  (0) 

   9/4: Rohlík, sýr žervé.   Svíčková na smetaně dietní, knedlíky. Džus.  Tlačenka drůbeží, veka, máslo.  Ovoce. 

   (1,3,7,11), (7)    (1,7,9,12), (1,3,7,11), (12)    (1,3,6,7,9,10,12), (1,3,7,10,11), (7)  (0) 

Schválila: Bc. Barbora Kaněrová, DiS. – nutriční terapeutka  Změna jídelníčku vyhrazena. Informace o složení pokrmu a obsažených alergenech Vám na vyžádání sdělí referent stravování.  

Platné od: 12.6.2017 

 



 

Domov pro seniory Panenská 2068                              JÍDELNÍ LÍSTEK  č. 4                                                   24.7.2017 - 30.7.2017 

   SNÍDANĚ    OBĚD            VEČEŘE    II. VEČEŘE  

   Káva bílá, čaj.    Fazolová polévka. (Pol. zeleninová s rýží)   

   (1,7)     (1) / (1,9) 

PONDĚLÍ   3: Chléb, Flora, džem.   Krůtí vrabec, brambory. Zelenina.   Zapečené flíčky se salámem. Zelenina. ----- 

   (1,3,5,6,7,8,11), (7), (12)   (1), (7), (9,12)                                   (1,3,5,6,7,8,10,11), (9,12) 

   4: Rohlík, Flora, džem.   Krůtí vrabec dietní, brambory. Zelenina.  Zapečené flíčky se šunkou. Zelenina.  ----- 

   (1,3,7,11), (7), (12)    (1), (7), (9,12)     (1,3,6,7), (9,12) 

   9: Chléb, Flora, džem dia.   Krůtí vrabec, brambory. Zelenina.   Zapečené flíčky se salámem. Zelenina. Přesnídávka dia. 

   (1,3,5,6,7,8,11), (7), (12)   (1), (7), (9,12)     (1,3,5,6,7,8,10,11), (9,12)   (0) 

   9/4: Rohlík, Flora, džem dia.  Krůtí vrabec dietní, brambory. Zelenina.  Zapečené flíčky se šunkou. Zelenina.  Přesnídávka dia. 

   (1,3,7,11), (7),(12)    (1), (7), (9,12)     (1,3,6,7), (9,12)    (0) 

   Kakao, čaj.                                  Hovězí pol.  s kroupami. 

   (6,7,8)                                   (1,9) 

ÚTERÝ   3: Koláčky.     Drůbeží maso na žampion., housk.knedlíky.   Polévka drštková, chléb. Ovoce.  ----- 

   (1,3,5,6,7,8,11)    (1,12), (1,3,7,11)     (1), (1,3,5,6,7,8,11) 

   4: Koláčky.    Drůbeží maso na žampion., housk.knedlíky.    Polévka ragú s bramborem, rohlík. Ovoce. ----- 

   (1,3,5,6,7,8,11)    (1,12), (1,3,7,11)     (1,7,9), (1,3,7,11) 

   9: Šátečky plněné dia.   Drůbeží maso na žampion., housk.knedlíky.   Polévka drštková,chléb. Ovoce.           Jogurt dia. 

   (1,3,5,6,7,8,11,13)    (1,12), (1,3,7,11)     (1), (1,3,5,6,7,8,11)    (7) 

   9/4: Šátečky plněné dia.   Drůbeží maso na žampion., housk.knedlíky.   Polévka ragú s bramborem, rohlík. Ovoce.     Jogurt dia. 

   (1,3,5,6,7,8,11,13)    (1,12), (1,3,7,11)     (1,7,9), (1,3,7,11)    (7) 

   Káva bílá, čaj.    Drůbková polévka s vločkami.   

   (1,7)     (1,9) 

STŘEDA  3: Chléb, houska, paštika.   Domácí buchty plněné. Ovoce.    Lečo zeleninové, brambory.   ----- 

   (1,3,5,6,7,8,11),(1,3,7,11),(1,3,5,6,7,9,9,10,11) - (1,3,7,12)      (1,3,6,7) 

   4: Rohlík, paštika.    Domácí buchty plněné. Ovoce.   Lázeňská zeleninová směs, brambory.  -----  

   (1,3,7,11), (1,3,5,6,7,8,9,10,11)  (1,3,7,12)      (1,3,6,7), (7) 

   9: Chléb, paštika.    Domácí buchty dia plněné. Ovoce.   Lečo zeleninové, brambory.   Ovocné pyré. 

   (1,3,5,6,7,8,11), (1,3,5,6,7,8,9,10,11)  (1,3,7,12)      (1,3,6,7)     (0) 

   9/4: Houska, paštika.   Domácí buchty dia plněné. Ovoce.   Lázeňská zeleninová směs, brambory.  Ovocné pyré. 

   (1,3,7,11), (1,3,5,6,7,8,9,10,11)  (1,3,7,12)      (1,3,6,7), (7)    (0) 

   3:     Staročeská krkovice, brambory. Zeleninový salát. 

        (1,7,9), (7), (9,12) 

STŘEDA   4:     Pečená krkovice přírodní, brambory. Zeleninový salát. 

        (1,7), (9,12) 

II. varianta oběda  9:     Staročeská krkovice, brambory. Zeleninový salát. 

        (1,7,9), (7), (9,12) 

   9/4:     Pečená krkovice přírodní, brambory. Zeleninový salát. 

        (1,7), (9,12) 

 

 

 



 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Káva bílá, čaj.    Brokolicová polévka. (Špenátová polévka)  

(1,7)     (1,7) / (1,3,7) 

ČTVRTEK  3: Veka, chléb, máslo. Jogurt.  Smaž. sekaný řízek s celerem, br. kaše. Kompot. Obložené vejce. Rohlík.   -----  

   (1,3,7,10,11), (1,3,5,6,7,8,11), (7), (7)  (1,3,5,6,7,8,10,11), (7)     (1,3,6,7,10,12), (1,3,7,11) 

   4: Veka, chléb, máslo. Jogurt.  Pečený sek. Řízek s celerem, br. kaše. Kompot. Obložené vejce dietní. Rohlík.  ----- 

   (1,3,7,10,11), (1,3,5,6,7,8,11), (7), (7)  (1,3,5,6,7,8,10,11), (7)     (1,3,6,7,10,12), (1,3,7,11) 

  9: Chléb, máslo. Jogurt dia.  Smaž. sekaný řízek s celerem, br. kaše. Kompot dia. Obložené vejce. Chléb.   Ovoce.  

  (1,3,5,6,7,8,11), (7), (7)   (1,3,5,6,7,8,10,11), (7)     (1,3,6,7,10,12), (1,3,5,6,7,8,11)  (0) 

                     9/4: Veka, chléb, máslo. Jogurt dia.  Pečený sek. Řízek s celerem, br. kaše. Kompot dia. Obložené vejce dietní. Rohlík.   Ovoce.  

  (1,3,7,10,11), (1,3,5,6,7,8,11), (7), (7)  (1,3,5,6,7,8,10,11), (7)     (1,3,6,7,10,12), (1,3,7,11)   (0) 

   Káva bílá, čaj.    Slepičí vývar se strouháním. 

   (1,7)     (1,3,9) 

PÁTEK    3: Rohlík, chléb, pomaz. sýrová.  Maďarský guláš, těstoviny.    Rýžový nákyp s ovocem.    ----- 

   (1,3,7,11), (1,3,5,6,7,8,11), (7)  (1), (1,3,7)     (3,7) 

   4: Rohlík, pomazánka sýrová.  Maďarský guláš dietní, těstoviny.   Rýžový nákyp s ovocem.   ----- 

   (1,3,7,11), (7)    (1), (1,3,7)     (3,7) 

   9: Chléb, pomazánka sýrová.  Maďarský guláš, těstoviny.    Rýžový nákyp s ovocem dia.  Chléb, Flora. 

   (1,3,5,6,7,8,11), (7)    (1), (1,3,7)     (3,7)     (1,3,5,6,7,8,11), (7) 

   9/4: Rohlík, pomazánka sýrová.  Maďarský guláš dietní, těstoviny.   Rýžový nákyp s ovocem dia.  Rohlík, Flora. 

   (1,3,7,11), (7)    (1), (1,3,7)     (3,7)     (1,3,7,11), (7) 

   Kakao, čaj.                                                 Polévka kulajda. 

   (6,7,8)                                                  (1,3,7,12) 

SOBOTA  3: Vánočka. Flora.   Uzená kýta, bram. kaše. Zelenina. Pudink.  Špagety boloňské .   ----- 

   (1,3,6,7,8,11), (7)    (7), (9,12), (1,3,7)     (1,3,7,9,12) 

   4: Vánočka. Flora.   Uzená kýta, bram. kaše. Zelenina. Pudink.            Špagety boloňské .   -----  

   (1,3,6,7,8,11), (7)    (7), (9,12), (1,3,7)     (1,3,7,9,12) 

   9: Vánočka dia. Flora.   Uzená kýta, bram. kaše. Zelenina. Pudink dia. Špagety boloňské .   Ovoce. 

   (1,3,6,7,8,11), (7)    (7), (9,12), (1,3,7)     (1,3,7,9,12)    (0) 

   9/4: Vánočka dia. Flora.   Uzená kýta, bram. kaše. Zelenina. Pudink dia.             Špagety boloňské.    Ovoce. 

   (1,3,6,7,8,11), (7)    (7), (9,12), (1,3,7)     (1,3,7,9,12)    (0) 

   Káva bílá, čaj.    Hovězí vývar s jáhlami. 

   (1,7)     (1,5,6,8,9) 

NEDĚLE  3: Chléb, veka, Flora, šunka.  Pečená krkovice, bram. knedlíky, zelí. Ovoce.  Zavináče, chléb.    ----- 

   (1,3,5,6,7,8,11), (1,3,7,10,11),(7), (1,6,7) (1,3,7), (1,12)     (4,12), (1,3,5,6,7,8,11)  

   4: Veka, Flora, šunka.   Pečená krkovice,  bram. knedlíky, špenát. Ovoce. Závitky v rosolu, rohlík.    ----- 

   (1,3,7,10,11), (7), (1,6,7)   (1,3,7), (1,3,7)     (4,9), (1,3,7,11)  

   9: Chléb, Flora, šunka.   Pečená krkovice, bram. knedlíky, zelí. Ovoce.  Zavináče, chléb.       Oplatky dia. 

   (1,3,5,6,7,8,11), (7), (1,6,7)   (1,3,7), (1,12)     (4,12), (1,3,5,6,7,8,11)    (1,3,5,6,7,8,11) 

   9/4: Veka, Flora, šunka.   Pečená krkovice, bram. knedlíky, špenát. Ovoce. Závitky v rosolu, rohlík.    Oplatky dia. 

   (1,3,7,10,11), (7), (1,6,7)   (1,3,7), (,3,7)     (4,9), (1,3,7,11)     (1,3,5,6,7,8,11) 

Schválila: Bc. Barbora Kaněrová, DiS. – nutriční terapeutka  Změna jídelníčku vyhrazena. Informace o složení pokrmu a obsažených alergenech Vám na vyžádání sdělí referent stravování.  

Platné od: 12.6.2017 

 



Domov pro seniory Panenská 2068                           JÍDELNÍ LÍSTEK  č. 5                                                      31.7.2017 – 6.8.2017 

   SNÍDANĚ    OBĚD            VEČEŘE    II. VEČEŘE  

   Káva bílá, čaj.    Celerová polévka s vajíčkem.   

   (1,7)     (1,3,7,9) 

PONDĚLÍ   3: Rohlík, chléb, Flora. Jogurt.  Rizoto s vepřovým  masem. Zelenina.  Krůtí směs, těstoviny.   ----- 

   (1,3,7,11), (1,3,5,6,7,8,11), (7),(7)  (7,9), (9,12)     (1,9), (1,3,7) 

   4: Rohlík, Flora. Jogurt.   Rizoto s vepřovým  masem. Zelenina.  Krůtí směs, těstoviny.   ----- 

   (1,3,7,11), (7), (7)    (7,9), (9,12)     (1,9), (1,3,7) 

   9: Chléb, Flora. Jogurt dia.   Rizoto s vepřovým  masem. Zelenina.  Krůtí směs, těstoviny.   Chléb, šunka. 

   (1,3,5,6,7,8,11), (7), (7)   (7,9), (9,12)     (1,9), (1,3,7)    (1,3,5,6,7,8,11), (1,6,7) 

   9/4: Rohlík, Flora. Jogurt dia.  Rizoto s vepřovým  masem. Zelenina.  Krůtí směs, těstoviny.    Rohlík, šunka. 

   (1,3,7,11), (7), (7)    (7,9), (9,12)     (1,9), (1,3,7)    (1,3,7,11), (1,6,7) 

  Káva bílá, čaj.                                  Drůbeží polévka s celestinskými nudlemi.   

  (1,7)                                   (1,3,7,9) 

ÚTERÝ   3: Závin s tvarohem.   Smažené žampiony, brambory mm.. Ovoce.  Cikánský chléb. Zelenina.   ----- 

   (1,3,5,6,7,8,11)    (1,3,5,6,7,8,10,11), (7)     (1,3,5,6,7,8,10,11), (9,12) 

   4: Závin s tvarohem.   Zeleninové placičky, brambory mm.. Ovoce.  Obložená houska. Zelenina.  ----- 

   (1,3,5,6,7,8,11)    (1,3,5,6,7,8,9,10,11), (7)     (1,3,7,9,11), (9,12) 

   9: Vánočka dia. Máslo.   Smažené žampiony, brambory mm.. Ovoce.  Cikánský chléb. Zelenina.   Přesnídávka dia. 

   (1,3,6,7,8,11), (7)    (1,3,5,6,7,8,10,11), (7)    (1,3,5,6,7,8,10,11), (1,3,5,6,7,8,11), (9,12) (0) 

   9/4: Vánočka dia. Máslo.   Zeleninové placičky, brambory mm..  Ovoce.  Obložená houska. Zelenina.  Přesnídávka dia. 

   (1,3,6,7,8,11), (7)    (1,3,5,6,7,8,9,10,11), (7)     (1,3,7,9,11), (9,12)    (0) 

   Kakao, čaj.    Hovězí pol. s masovými knedlíčky.  

   (6,7,8)     (1,3,5,6,7,8,9,10,11) 

STŘEDA  3: Chléb, ch. toustový,máslo, sýr plátkový. Nudle s mákem. Ovoce.    Gulášová polévka, chléb.   ----- 

   (1,3,5,6,7,8,11), (1,3,6,7,11),(7), (7)  (1,3,5,7,8)     (1), (1,3,5,6,7,8,11) 

   4: Chléb toustový, máslo, sýr plátkový. Nudle s tvarohem. Ovoce.    Gulášová polévka dietní, rohlík.  -----  

   (1,3,6,7,11), (7), (7)   (1,3,7)      (1), (1,3,7,11) 

   9: Chléb, máslo, sýr plátkový.  Nudle s mákem dia. Ovoce.    Gulášová polévka, chléb.   Ovoce.  

   (1,3,5,6,7,8,11), (7), (7)   (1,3,5,7,8)     (1), (1,3,5,6,7,8,11)    (0) 

   9/4: Chléb toustový, máslo, sýr plátkový. Nudle s tvarohem dia. Ovoce.   Gulášová polévka dietní, rohlík.  Ovoce.  

   (1,3,6,7,11), (7), (7)   (1,3,7)      (1), (1,3,7,11)    (0)  

   3:     Uzená kýta, bramb. knedlíky, zelí dušené.   

        (1,3,7), (1,12) 

STŘEDA   4:     Uzená kýta, bramb. knedlíky,špenát dietní.   

        (1,3,7), (1,3,7) 

II. varianta oběda  9:     Uzená kýta, bramb. knedlíky, zelí dušené.  

        (1,3,7), (1,12) 

   9/4:     Uzená kýta, bramb. knedlíky,špenát dietní.  

        (1), (1,3,7), (1,3,7) 

 

 

 

 



________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

   Káva bílá, čaj.    Hrachová pol. s houskou. (Hráškový krém.)  

   (1,7)     (1,3,7,11) / (1,7,12) 

ČTVRTEK  3: Rohlík selský, rohlík, pomaz. máslo. Pečené kuřecí stehno, rýže. Kompot.   Palačinky se zavařeninou. Ovoce.  -----  

   (1,3,6,7,11), (1,3,7,11), (1,7)   (0)      (1,3,7,12) 

   4: Rohlík, pomazánkové máslo.  Pečené kuřecí stehno, rýže. Kompot.   Palačinky se zavařeninou. Ovoce.  ----- 

   (1,3,7,11), (1,7)    (0)      (1,3,7,12) 

   9: Rohlík selský, chléb, pomaz. máslo. Pečené kuřecí stehno, rýže. Kompot dia.   Palačinky se zavařeninou dia. Ovoce. Chléb, sýr tavený.  

   (1,3,6,7,11), (1,3,5,6,7,8,11), (1,7)  (0)      (1,3,7,12)     (1,3,5,6,7,8,11), (7) 

   9/4: Rohlík, pomazánkové máslo.  Pečené kuřecí stehno, rýže. Kompot dia.   Palačinky se zavařeninou dia. Ovoce. Rohlík, sýr tavený. 

   (1,3,7,11), (1,7)    (0)      (1,3,7,12)     (1,3,7,11),  (7) 

   Káva bílá, čaj.    Polévka z fazolových lusků. (Polévka kyselka.) 

   (1,7)     (1,7,12) /  (1,7) 

PÁTEK    3: Rohlík, chléb, máslo medové.  Pečené filé, brambory mm..  Zelenina.  Salámová pomazánka, chléb. Zelenina. ----- 

   (1,3,7,11), (1,3,5,6,7,8,11), (7)  (1,4,7,9), (7), (9,12)    (1,6,7,10,12), (1,3,5,6,7,8,11), (9,12) 

   4: Rohlík, chléb, máslo medové.  Pečené filé, brambory mm..  Zelenina.  Salámová pomazánka, veka. Zelenina. ----- 

   (1,3,7,11), (1,3,5,6,7,8,11), (7)  (1,4,7,9), (7), (9,12)    (1,6,7,10,12), (1,3,7,10,11), (9,12) 

   9: Chléb, máslo, džem dia.   Pečené filé, brambory mm..  Zelenina.  Salámová pomazánka, chléb. Zelenina. Ovocné pyré. 

   (1,3,5,6,7,8,11), (12)   (1,4,7,9), (7), (9,12)    (1,6,7,10,12), (1,3,5,6,7,8,11), (9,12)  (0) 

   9/4: Rohlík, chléb, máslo, džem dia.  Pečené filé, brambory mm..  Zelenina.  Salámová pomazánka, veka. Zelenina. Ovocné pyré. 

   (1,3,7,11), (1,3,5,6,7,8,11), (12)  (1,4,7,9), (7), (9,12)    (1,6,7,10,12), (1,3,7,10,11), (9,12)  (0)  

   Čaj.                                                                        Práchaňská polévka.    

   (0)                                                  (1,3,9) 

SOBOTA  3: Chléb sluneč., chléb, sýr žervé.   Vepřový plátek, dušená zelenina, rýže. Ovoce.  Škubánky opečené. Kefír.   ----- 

   (1,3,5,6,7,8,11), (1,3,5,6,7,8,11), (7)  (1,7), (7,9)     (1,7), (7) 

   4: Rohlík, sýr žervé.    Vepřový plátek, dušená zelenina, rýže. Ovoce.  Škubánky opečené. Kefír.   -----  

   (1,3,7,11), (7)    (1,7), (7,9)     (1,7), (7) 

   9: Chléb sluneč., chléb, sýr žervé.   Vepřový plátek, dušená zelenina, rýže. Ovoce.  Škubánky opečené. Kefír.   Chléb, máslo. 

   (1,3,5,6,7,8,11), (1,3,5,6,7,8,11), (7)  (1,7), (7,9)     (1,7), (7)     (1,3,5,6,7,8,11), (7) 

   9/4: Rohlík, sýr žervé.    Vepřový plátek, dušená zelenina, rýže. Ovoce.  Škubánky opečené. Kefír.   Rohlík, máslo. 

   (1,3,7,11), (7)    (1,7), (7,9)     (1,7), (7)     (1,3,7,11), (7) 

   Káva bílá, čaj.    Hovězí vývar s pohankou. 

   (1,7)     (1,5,6,7,8,9) 

NEDĚLE  3: Rohlík, chléb, paštika.   Španělský ptáček, knedlíky. Ovoce.   Rybí salát s jogurtem, chléb.  -----  

   (1,3,7,11),(1,3,5,6,7,8,11),(1,3,5,6,7,8,9,10,11) (1,3,6,7,10,12), (1,3,7,11)    (1,3,4,7,9,10), (1,3,5,6,7,8,11) 

   4: Rohlík, paštika.    Španělský ptáček dietní, knedlíky. Ovoce.  Rybí salát s jogurtem, veka.  ----- 

   (1,3,7,11),(1,3,5,6,7,8,9,10,11)  (1,3,6,7,10,12), (1,3,7,11)    (1,3,4,7,9,10), (1,3,7,10,11) 

   9: Chléb, paštika.    Španělský ptáček, knedlíky. Ovoce.   Rybí salát s jogurtem, chléb.  Ovoce. 

   (1,3,5,6,7,8,11),(1,3,5,6,7,8,9,10,11)  (1,3,6,7,10,12), (1,3,7,11)    (1,3,4,7,9,10), (1,3,5,6,7,8,11)  (0) 

   9/4: Rohlík,  paštika.   Španělský ptáček dietní, knedlíky. Ovoce.  Rybí salát s jogurtem, veka.  Ovoce. 

   (1,3,7,11), (1,3,5,6,7,8,10,11)  (1,3,6,7,10,12), (1,3,7,11)    (1,3,4,7,9,10), (1,3,7,10,11)   (0) 

Schválila: Bc. Barbora Kaněrová, DiS. – nutriční terapeutka  Změna jídelníčku vyhrazena. Informace o složení pokrmu a obsažených alergenech Vám na vyžádání sdělí referent stravování.  

Platné od: 12.6.2017 

 

 



Domov pro seniory Panenská 2068                               JÍDELNÍ LÍSTEK  č. 6                                                 7.8.2017 - 13.8.2017 

   SNÍDANĚ    OBĚD            VEČEŘE    II. VEČEŘE  

   Káva bílá, čaj.    Polévka masový krém.     

   (1,7)     (1,7,9) 

PONDĚLÍ   3: Chléb, rohlík, Flora. Tvaroh ovocný. Halušky se zelím a uzeným masem. Ovoce.  Koláče.     ----- 

   (1,3,5,6,7,8,11), (1,3,7,11), (7), (7)  (1,3,12)      (1,3,5,7,8,12) 

   4: Rohlík, Flora. Tvaroh ovocný.  Halušky s uzeným masem. Ovoce.   Koláče.     ----- 

   (1,3,7,11), (7), (7)    (1,3)      (1,3,5,7,8,12) 

   9: Chléb, Flora. Tvaroh ovocný dia.  Halušky se zelím a uzeným masem. Ovoce.  Koláče dia.    Chléb, sýr. 

   (1,3,5,6,7,8,11), (7), (7)   (1,3,12)      (1,3,5,7,8)    (1,3,5,6,7,8,11, (7)  

   9/4: Rohlík, Flora. Tvaroh ovocný dia. Halušky s uzeným masem. Ovoce.   Koláče dia.    Rohlík, sýr. 

   (1,3,7,11), (7), (7)    (1,3)      (1,3,5,7,8)    (1,3,7,11), (7) 

   Káva bílá, čaj.                                  Zeleninový vývar s drožďovými noky.  

   (1,7)                                   (1,3,5,6,7,8,9,10,11) 

ÚTERÝ   3: Chléb toustový, chléb, máslo.  Vepřové maso v mrkvi, rozpeky.   Holubci.     ----- 

   (1,3,6,7,11), (1,3,5,6,7,8,11), (7)  (1,7,12), (1,3,7)     (1,12) 

   4: Chléb toustový, chléb, máslo.  Vepřové maso v mrkvi, rozpeky.    Holubci dietní.    ----- 

   (1,3,6,7,11), (1,3,5,6,7,8,11), (7)  (1,7,12), (1,3,7)     (1,12) 

   9: Chléb, máslo.    Vepřové maso v mrkvi, rozpeky.    Holubci.      Jogurt dia. 

   (1,3,5,6,7,8,11), (7)    (1,7,12), (1,3,7)     (1,12)     (7) 

   9/4: Chléb toustový, chléb, máslo.  Vepřové maso v mrkvi, rozpeky.    Holubci dietní.    Jogurt dia. 

   (1,3,6,7,11), (1,3,5,6,7,8,11), (7)  (1,7,12), (1,3,7)     (1,12)     (7) 

   Káva bílá, čaj.    Hovězí polévka s rýží.  

   (1,7)     (1,9) 

STŘEDA  3: Chléb sluneč., chléb, sýr.   Žemlovka s jablky a tvarohem. Mléko.  Tuňák ve vlastní šťávě, chléb. Zelenina. ----- 

   (1,3,5,6,7,8,11), (1,3,5,6,7,8,11), (7)  (1,3,7,11,12), (7)     (4), (1,3,5,6,7,8,11), (9,12) 

   4: Rohlík, sýr.    Žemlovka s jablky a tvarohem. Mléko.  Tuňák ve vlastní šťávě, rohlík. Zelenina. -----  

   (1,3,7,11), (7)    (1,3,7,11,12), (7)     (4), (1,3,7,11), (9,12) 

   9: Chléb sluneč., chléb, sýr.   Žemlovka s jablky a tvarohem dia. Mléko.  Tuňák ve vlastní šťávě, chléb. Zelenina. Ovoce. 

   (1,3,5,6,7,8,11), (1,3,5,6,7,8,11), (7)  (1,3,7,11,12), (7)     (4), (1,3,5,6,7,8,11), (9,12)   (0) 

   9/4: Rohlík, sýr.    Žemlovka s jablky a tvarohem dia. Mléko.  Tuňák ve vlastní šťávě, rohlík. Zelenina. Ovoce. 

   (1,3,7,11), (7)    (1,3,7,11,12), (7)     (4), (1,3,7,11), (9,12)   (0) 

   3:     Játra na cibulce, knedlíky. 

        (1), (1,3,7,11) 

STŘEDA   4:     Kuřecí domažlické maso dietní, knedlíky. 

        (1,3,7), (1,3,7,11) 

II. varianta oběda  9:     Játra na cibulce, knedlíky.      

        (1), (1,3,7,11) 

   9/4:     Kuřecí domažlické maso dietní, knedlíky. 

        (1,3,7), (1,3,7,11) 

 

 

 

 



________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

   Kakao, čaj.    Drůbeží vývar s celestinskými nudlemi. 

   (6,7,8)     (1,3,9) 

ČTVRTEK  3: Koblihy plněné.   Pražská hovězí pečeně, dušená rýže. Ovoce.  Brambory vařené mm. Zákys.  ----- 

   (1,3,5,6,7,8,11,12,13)   (1,3,6,7,12)     (7), (7) 

   4: Vánočka. Máslo.   Pražská hovězí pečeně, dušená rýže. Ovoce.  Brambory vařené mm. Zákys.  ----- 

   (1,3,6,7,8,11), (7)    (1,3,6,7,12)     (7), (7)  

   9: Vánočka dia. Máslo.   Pražská hovězí pečeně, dušená rýže. Ovoce.  Brambory vařené mm. Zákys.  Ovoce.  

   (1,3,6,7,8,11), (7)    (1,3,6,7,12)     (7), (7)     (0) 

   9/4: Vánočka dia. Máslo.   Pražská hovězí pečeně, dušená rýže. Ovoce.  Brambory vařené mm. Zákys.  Ovoce.  

   (1,3,6,7,8,11), (7)    (1,3,6,7,12)     (7), (7)     (0) 

   Káva bílá, čaj.    Bramborová polévka s kroupami. 

   (1,7)     (1,7,9) 

PÁTEK    3: Houska, Flora, sýr plátkový.  Špagety s vepřovým masem a rajčaty.Ovoce.  Polévka kulajda, chléb. Oplatka.  ----- 

   (1,3,7,11), (7), (7)    (1,3,7,12)      (1,3,7,12), (1,3,5,6,7,8,11), (1,3,5,6,7,8,11) 

   4: Houska, Flora, sýr plátkový.   Špagety s vepř. masem a rajčaty dietní. Ovoce. Polévka kulajda, veka. Oplatka.  ----- 

   (1,3,7,11), (7), (7)    (1,3,7,9,12)     (1,3,7,12), (1,3,7,10,11), (1,3,5,6,7,8,11) 

   9: Houska, Flora, sýr plátkový.  Špagety s vepřovým masem a rajčaty.Ovoce.  Polévka kulajda, chléb. Oplatka dia.  Chléb, Flora. 

   (1,3,7,11), (7), (7)    (1,3,7,12)      (1,3,7,12), (1,3,5,6,7,8,11), (1,3,5,6,7,8,11) (1,3,5,6,7,8,11), (7) 

   9/4: Houska, Flora, sýr plátkový.   Špagety s vepř. masem a rajčaty dietní. Ovoce. Polévka kulajda, veka. Oplatka dia.  Rohlík, Flora.  

   (1,3,7,11), (7), (7)    (1,3,7,9,12)     (1,3,7,12), (1,3,7,10,11), (1,3,5,6,7,8,11) (1,3,7,11), (7) 

   Káva bílá, čaj.                                                 Rajská polévka. 

   (1,7)                                                  (1,3,7,12) 

SOBOTA  3: Rohlík selský, chléb, pomaz. z olejovek. Sekaný řízek se sýrem smažený, bram.mm. Kompot.  Těstoviny s nivou.   ----- 

   (1,3,6,7,11), (1,3,5,6,7,8,11), (4,7,10)  (1,3,5,6,7,8,10,11), (7)     (1,3,7) 

   4: Rohlík, pomazánka z olejovek.  Sekaný řízek se sýrem přírodní, brambory mm. Kompot. Těstoviny se sýrem.  -----  

   (1,3,7,11), (4,7,10)    (1,3,7,11), (7)      (1,3,7) 

   9: Rohlík selský, chléb, pomaz. z olejovek. Sekaný řízek se sýrem smaž., brambory mm. Kompot dia. Těstoviny s nivou.   Ovoce. 

   (1,3,6,7,11), (1,3,5,6,7,8,11), (4,7,10)  (1,3,5,6,7,8,10,11), (7)     (1,3,7)    (0) 

   9/4: Rohlík, pomazánka z olejovek.  Sekaný řízek se sýrem přír., brambory mm. Kompot dia. Těstoviny se sýrem.  Ovoce. 

   (1,3,7,11), (4,7,10)    (1,3,7,11), (7)      (1,3,7)    (0) 

   Káva bílá, čaj.    Hovězí polévka s jáhlami. 

   (1,7)     (1,5,6,8,9) 

NEDĚLE  3: Závin s tvarohem.   Vepřová pečeně, špenát, bramb. knedlíky.   Obložený talíř, chléb. Zelenina.  ----- 

   (1,3,5,6,7,8,11)    (1), (1,3,7), (1,3,7)     (1,3,6,7), (1,3,5,6,7,8,11), (9,12) 

   4: Závin s tvarohem.   Vepřová pečeně dietní, špenát, bramb. knedlíky. Obložený talíř, rohlík. Zelenina.  ----- 

   (1,3,5,6,7,8,11)    (1), (1,3,7), (1,3,7)     (1,3,6,7), (1,3,7,11), (9,12) 

   9: Vánočka dia, Flora.   Vepřová pečeně, špenát, bramb. knedlíky.   Obložený talíř, chléb. Zelenina.  Mléčná rýže dia. 

   (1,3,6,7,8,11), (7)    (1), (1,3,7), (1,3,7)     (1,3,6,7), (1,3,5,6,7,8,11), (9,12)  (7) 

   9/4: Vánočka dia, Flora.   Vepřová pečeně dietní, špenát, bramb. knedlíky. Obložený talíř, rohlík. Zelenina.  Mléčná rýže dia. 

   (1,3,6,7,8,11), (7)    (1), (1,3,7), (1,3,7)     (1,3,6,7), (1,3,7,11), (9,12)   (7) 

Schválila: Bc. Barbora Kaněrová, DiS. – nutriční terapeutka  Změna jídelníčku vyhrazena. Informace o složení pokrmu a obsažených alergenech Vám na vyžádání sdělí referent stravování.  

Platné od: 12.6.2017 

 


