PONDĚLÍ 1.8.
Snídaně : Šunka, grahamový rohlík, chléb, mléko
Oběd :

Polévka vločková

Bůčková roláda s bramborovou kaší, sterilovaná řepa

Večeře : Bramborové šišky se skořicovým cukrem, perníkem máslem

ÚTERÝ

Kompot

2.8.

Snídaně : Sýr , rohlík, chléb, hruška, čaj
Oběd :

Polévka slepičí s tarhoňou Hovězí pečeně na šípkové omáčce a chlupaté knedlíky

Večeře : Pomazánka se šmakounem s pažitkou, rajče

STŘEDA

Nanuk

3.8.

Snídaně : Vařené vejce, sýrový rohlík, chléb, ředkvičky, kakao
Oběd :
salát

Polévka hovězí s játrovou rýží

Večeře : Měkký salám, chléb

Zapečené rybí filé , vařené brambory a okurkový

Ovocný jogurt

ČTVRTEK 4.8.
Snídaně : Žervé , houska, chléb, jablko, čaj
Oběd : Polévka zelná papriková
dresink

Zeleninový salát s kuřecím masem, chléb lámankový,

Večeře : Cereální croissant obložený sýrem, šunkou a zeleninou

PÁTEK

Sušenka

5.8.

Snídaně : Bílý jogurt, plundra borůvková, meruňky, bílá káva
Oběd :

Polévka drůbeží s noky

Koprová omáčka s vejcem a vařený brambory

Večeře : Špecle s uzeninou, vajíčkem a jarní cibulkou

Jogurtový nápoj

SOBOTA 6.8.
Snídaně : Kladenská pečeně, selský rohlík, chléb, hroznové víno, čaj
Oběd :

Polévka fazolová

Vepřové nudličky s pórkem a žampióny , dušená rýže

Večeře : Pomazánka kuřecí, okurka , chléb

Tvaroháček

NEDĚLE 7.8.
Snídaně : Paštika s medvědím česnekem , bulky 2ks, paprika, čaj
Oběd :

Hovězí s těstovinou

Večeře : Sýr na pánev , chléb

Kuřecí křidélka marinovaná s vařeným bramborem
Domácí moučník

PONDĚLÍ 8.8.
Snídaně : Kuřecí šunka, grahamový rohlík, chléb, mléko
Oběd : Polévka česneková s vejci Rajská omáčka s kuličkami, těstoviny
Večeře : Nudle s tvarohem

Kompot

ÚTERÝ 9.8.
Snídaně : Sýr, houska, chleba, máslo, meloun, čaj
Oběd : Polévka drůbeží s bylinkovými knedlíčky Čočka na kyselo, párky, kyselá okurka
Večeře : Pomazánka salámová , chléb

Muffin

STŘEDA 10.8.
Snídaně : Turistický salám, selský rohlík, chléb, kakao
Oběd : Polévka italská Uzené kuřecí stehno, brambory, salát zelný
Večeře : Lučina , chléb, rajče

Ovocný jogurt

ČTVRTEK 11.8.
Snídaně : Vařené vejce, kaizerka cereální, chléb, okurka, čaj
Oběd : Polévka hovězí s bulgurem Vepřový guláš s houskovým knedlíkem
Večeře : Salát těstovinový se šunkou

Sušenka

PÁTEK 12.8.
Snídaně : Bílý jogurt, koláček s lesním ovocem, hroznové víno, bílá káva

Oběd : Polévka frankfurtská Zapečená brokolice s rajčaty, brambor, hlávkový salát
Věčeře : Pomazánkové máslo , chléb, paprika

Mléčná rýže

SOBOTA 13.8.
Snídaně : Marmeládové máslo, rohlík, chléb, kiwi, čaj
Oběd : Polévka slepičí s nudlemi

Kuřecí kung - pao s dušenou rýží

Večeře : Moravské uzené, máslo, chléb, kedlubna

NEDĚLE 14.8.
Snídaně : Termizovaný sýr, bulky 2ks, čaj
Oběd : Polévka kapustová

Smažený kuřecí řízek s bramborovou kaší

Večeře : Salámový sýr s šunkou, chléb

Domácí moučník

PONDĚLÍ 15.8.
Snídaně : Vařené vejce, anglický rohlík, chléb, mléko
Oběd : Polévka hovězí s frigátovými nudlemi
Večeře : Palačinky s džemem

Sýrová omáčka se šunkou a špenát.nudlemi

Kompot

ÚTERÝ 16.8.
Snídaně : Sýr, grahamový rohlík, chléb, máslo, broskev, čaj
Oběd : Polévka rybí

Kuřecí závitek s vařeným bramborem, salát míchaný

Večeře : Pomazánka cizrnová, chléb

Olmíci piškotoví

STŘEDA 17.8.
Snídaně : Šunkový salám , houska , chléb, kakao
Oběd : Polévka francouzská cibulačka
Večeře : Obložená bageta

ČTVRTEK 18.8.

Vepř.maso na hořčici s koř.zeleninou, bram.špalíčky

Ovocný jogurt

Snídaně : Gervais, chléb, jablko, čaj
Oběd : Polévka cizrnová s krutony

Paprikový lusk plněný mletým masem a sýrem, bramb.

Večeře : Šopský salát, pečivo

PÁTEK 19.8.
Snídaně : Bílý jogurt, mřížka máslová s tvarohovou náplní, hruška, bílá káva
Oběd : Polévka hovězí s těstovinou

Kuřecí nudličky tandori s dušenou rýží

Večeře : Klobása šunková ,chléb , okurka

Sušenka Bebe

SOBOTA 20.8.
Snídaně : Debrecínská pečeně, rohlík, chléb, máslo, rajče, čaj
Oběd : Polévka selská

Sekaná s bramborovou kaší, kyselá okurka

Večeře : Pomazánka tuňáková, chléb

Jogurtový nápoj

NEDĚLE 21.8.
Snídaně : Paštika, severská bulka, rajče, čaj
Oběd : Polévka drůbeží se zeleninou Krůtí maso na paprice s těstovinami
Večeře : Sýr Cottage, chléb

Domácí moučník

PONDĚLÍ 22.8.
Snídaně : Šunka, rohlík sojový, chléb, máslo, mléko
Oběd : Polévka zeleninová

Květákový mozeček, brambory, okurkový salát

Večeře : Rýžová kaše s jahodami

Kompot

ÚTERÝ 23.8.
Snídaně : Sýr, rohlík, chléb, máslo, nektarinka, čaj
Oběd : Polévka hovězí s pohankou
Večeře : Pomazánka cizrnová, chléb

Kuřecí plátek s pečenou řepou a dušená rýže
Olmíci piškotoví

STŘEDA 24.8.
Snídaně : Herkules, selský rohlík, chléb, máslo, rajče , kakao
Oběd : Polévka kmínová s vejci Vařené hovězí s bretaňskou zeleninou, brambor
Večeře : Obložená bageta

Ovocný jogurt

ČTVRTEK 25.8.
Snídaně : Sýr, debrecínka, chléb, máslo, paprika, čaj
Oběd : Polévka drůbeží s kuskusem

Vepřový vrabec, špenát, bramborový knedlík

Večeře : Šopský salát, chléb

PÁTEK 26.8.
Snídaně : Bílý jogurt, hřeben s náplní ořechovou, hroznové víno, bílá káva
Oběd : Polévka hovězí s krup.dukátky

Maminčino kuře s játrovými těstovinami

Večeře : Blaťácké zlato, chléb, ředkvičky Sušenka

SOBOTA 27.8.
Snídaně : Nutelové máslo, houska, chléb, jablko, čaj
Oběd : Polévka bramborová Vepřový džuveč, sýr, kyselá okurka
Večeře: Pomazánka šunková, chléb Termix

NEDĚLE 28.8.
Snídaně: Termizovaný sýr, severská bulka, okurka, čaj
Oběd: Polévka slepičí s těstovinou Smažené rybí filé, bramborová kaše, citron
Večeře: Sýr Madeland, chléb Domací moučník

PONDĚLÍ 29.8.
Snídaně : Šunka, grahamový rohlík, chléb, máslo, mléko
Oběd : Polévka krupicová Kuřecí plátek na pomerančích, špetzle

Večeře : Bramborové knedlíky se švestkami, strouhaný tvaroh Kompot

ÚTERÝ 30.8.
Snídaně : Sýr, houska, chléb, máslo, meruňky, čaj
Oběd : Polévka hovězí s nudlemi Vepřová krkovice na česneku, kysané zelí, houskový
knedlík
Večeře : Pomazánka jarní, chléb Mléko vanilkové

STŘEDA 31.8.
Snídaně : Loupáček 2 ks, kakao
Oběd : Polévka špenátová Zapečené brambory s boloňskou směsí, salát míchaný
Večeře : Mozzarella, rajče, chléb Pudink

