Nemocnice Kutná Hora

Nemocnice Kutná Hora

Jídelní lístek
Polévka
pondělí
23.11.2020
úterý

A

Jídelní lístek
č. 3 - racionální

dieta (normální strava)

Zeleninová s
vaječnou
jíškou

Kuřecí prsa na paprice, houskové
knedlík

Brokolicová

Masový nákup, brambory, okurka

24.11.2020
středa

26.11.2020
pátek

Bramborová

Vepřová pečeně šťavnatá,
těstoviny

Hovězí se sýr.
noky

Kuřecí prsíčka, babičky Mary,
brambor

Pohanková

Vepřová směs tricolora, rýže

27.11.2020
sobota
28.11.2020
neděle

pondělí
13.1.2020
úterý

A

č. 3 - racionální
dieta (normální strava)

Zeleninová s
Kuřecí prsa na paprice, houskové
vaječnou
knedlík
jíškou
Brokolicová

Masový nákup, brambory, okurka

Bramborová

Vepřová pečeně šťavnatá,
těstoviny

Hovězí se sýr.
noky

Kuřecí prsíčka, babičky Mary,
brambor

Pohanková

Vepřová směs tricolora, rýže

Kmínová s
vejci

Kuřecí kostky na žampionech,
těstoviny

Nudlová

Vepřová pečeně po staročesku,
brambor

14.1.2020

25.11.2020
čtvrtek

Polévka

středa
15.1.2020
čtvrtek
16.1.2020
pátek
17.1.2020

Kmínová s
vejci

Kuřecí kostky na žampionech,
těstoviny

Nudlová

Vepřová pečeně po staročesku,
brambor

29.11.2020

sobota
18.1.2020
neděle
19.1.2020

Změna jídelníčku vyhrazena!

Změna jídelníčku vyhrazena!

Obědy jsou určeny k okamžité spotřebě!

Obědy jsou určeny k okamžité spotřebě!

Nemocnice Kutná Hora

Nemocnice Kutná Hora

Jídelní lístek
Polévka
pondělí
23.11.2020
úterý

B

Jídelní lístek
č. 9 - diabetická

dieta

č. 7 - nízkocholesterol.

Zeleninová s
vaječnou
jíškou

Kuřecí prsa na paprice, houskové
knedlík

Brokolicová

Masový nákup, brambory, okurka

24.11.2020
středa

26.11.2020
pátek

Bramborová

Vepřová pečeně šťavnatá,
těstoviny

Hovězí se sýr.
noky

Kuřecí prsíčka, babičky Mary,
brambor

Pohanková

Vepřová směs tricolora, rýže

27.11.2020
sobota
28.11.2020
neděle

pondělí
23.11.2020
úterý

B

č. 9 - diabetická
dieta

č. 7 - nízkocholesterol.

Zeleninová s
Kuřecí prsa na paprice, houskové
vaječnou
knedlík
jíškou
Brokolicová

Masový nákup, brambory, okurka

Bramborová

Vepřová pečeně šťavnatá,
těstoviny

Hovězí se sýr.
noky

Kuřecí prsíčka, babičky Mary,
brambor

Pohanková

Vepřová směs tricolora, rýže

Kmínová s
vejci

Kuřecí kostky na žampionech,
těstoviny

Nudlová

Vepřová pečeně po staročesku,
brambor

24.11.2020

25.11.2020
čtvrtek

Polévka

středa
25.11.2020
čtvrtek
26.11.2020
pátek
27.11.2020

Kmínová s
vejci

Kuřecí kostky na žampionech,
těstoviny

Nudlová

Vepřová pečeně po staročesku,
brambor

29.11.2020

sobota
28.11.2020
neděle
29.11.2020

Změna jídelníčku vyhrazena!

Změna jídelníčku vyhrazena!

Obědy jsou určeny k okamžité spotřebě!

Obědy jsou určeny k okamžité spotřebě!

Nemocnice Kutná Hora

Nemocnice Kutná Hora

Jídelní lístek
Polévka
pondělí
23.11.2020
úterý

č. 2 - šetřící

dieta

Vepřové kostky po zahradnicky,
rýže

Brokolicová

Hovězí maso vařené, koprová
omáčka, burizonský knedlík

Bramborová

Pečený králík, brambory, kompot

25.11.2020
čtvrtek
26.11.2020
pátek

28.11.2020
neděle

pondělí
23.11.2020
úterý

dieta

č. 4 - žlučníková, č.5 - jaterní

Zeleninová s
vaječnou
jíškou

Vepřové kostky po zahradnicky,
rýže

Brokolicová

Hovězí maso vařené, koprová
omáčka, burizonský knedlík

Bramborová

Pečený králík, brambory, kompot

24.11.2020
středa

C

č. 2 - šetřící

25.11.2020

Hovězí se sýr.
noky

Dietní sekaná pečeně, br. Kaše,
mrkvový salát

Pohanková

Kuřecí prsa na bylinkách,
brambory, kompot

27.11.2020
sobota

Polévka

č. 4 - žlučníková, č.5 - jaterní

Zeleninová s
vaječnou
jíškou

24.11.2020
středa

C

Jídelní lístek

Kmínová s
vejci

Vepřová pečeně po pražsku,
těstoviny

Nudlová

Krůtí prsa po vídeňsku, rýže

29.11.2020

čtvrtek
26.11.2020
pátek

Hovězí se sýr. Dietní sekaná pečeně, br. Kaše,
noky
mrkvový salát
Pohanková

Kuřecí prsa na bylinkách,
brambory, kompot

Kmínová s
vejci

Vepřová pečeně po pražsku,
těstoviny

Nudlová

Krůtí prsa po vídeňsku, rýže

27.11.2020
sobota
28.11.2020
neděle
29.11.2020

Změna jídelníčku vyhrazena!

Změna jídelníčku vyhrazena!

Obědy jsou určeny k okamžité spotřebě!

Obědy jsou určeny k okamžité spotřebě!

