
Petra Tomaníková Babická

26.09 pondělí alergeny

snídaně    1,3,7

polévka 1,3,7,9

oběd 1,3

oběd 1,3

svačina 1,3,7
večeře 1,3,7

27.09 úterý
snídaně    1,3,7,10

polévka 1,3,7,9

oběd 

oběd 

svačina 1,3,
večeře 1,3,7

28.09 středa
snídaně    1,3,9

polévka 1,3,7,9

oběd 1,3,7

oběd 1,3,7

svačina 7
večeře

29.09 čtvrtek
snídaně    1,3,7

polévka 1,3,7,9

oběd 1,3,4,7

oběd 1,3,4,7

svačina
večeře 1,3,7

30.09 pátek
snídaně    1,3,7,

polévka 1,3,7,9

oběd 1,,3,7,

oběd 1,3,7

svačina 1,3,7
večeře 1,3,7

01.10 sobota
snídaně    

polévka

oběd 

oběd 

svačina
večeře

02.10 neděle
snídaně    

polévka

oběd 

oběd 

svačina
večeře

Dopolední svačina Přejeme Vám dobrou chuť

OVOCE Změna jídelního lístku vyhrazena.
3 - racionální       2 - šetřící        9 - dia  

Holandský řízek smažený , brambory, salát   3,9

Domov Seniorů - Stará Role
Závodu míru 96, Karlovy Vary

Jídelní lístek od 26.09.22 do 02.10.22

Bílá káva, čaj, mazací sýr, pečivo     3,2,9 

Minestrone

Zeleninový vývar se smaženým hráškem  3,2,9

Zbojnická hovězí pečeně , bramborový knedlík 3,9

Holandský řízek pečený, brambory, salát 2

Kuřecí šunka, máslo, chléb  3,2,9
Nudle s mákem a cukrem  3, nudle s tvarohem 2 , Dia nudle s mákem 9

Bílá káva, čaj, Dietní teplé párky,chléb hořčice  3,2,9

Hrachová s krutony   3,9       Mrkvová s mlékem   2

Kuře alá bažant, rýže    3,9 

Dušené kuře, rýže       2

Džus, sušenka   3,2      DIA džus, DIA sušenka 9 
Cottage, chléb, zelenina  3,2,9

Kakao, čaj, sladké pečivo    3,9          Dia pečivo   9

Vývar s játrovou zavářkou     3,2,9

Ricciová Štěpánka

Vepřové po italsku , houskový knedlík 2 

Lučina, chléb,okurka   3,2,9
Zapečené špagety s masem   3,9         zapečené špagety se šunkou 2 

Vedoucí provozu: 

vedoucí kuchař :

Vepřové na paprice, houskový knedlík   3,9

Dušené hovězí maso a štěpánská omáčka, bramborový knedlík 2

Mléčná rýže 3,2                 Bílý jogurt s čerstvým ovocem    9
Těstovinové rizoto s vepřovým masem a zeleninou       3,2,9 

Bílá káva, čaj, sýrová jemná pomazánka , pečivo     3,2, 9

Italská se šunkou     3,2,9

Ryba po švýcarsku , brambory, kompot  3,9

Zapečená ryba se sýrem , brambory, kompot 2 

Ovocná přesnídávka 3,2,9
Obložený talíř - 2 druhy salámu, máslo, zelenina, chléb               3,2,9 

Capuccino, čaj, míchaná vejce, pečivo     3,2,9 


