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111-\.L UL J UUETEN DE URGENŢĂ BUZAU
MEDICI GARDĂ

t 9 - 25 iunie 2017

DIMINEAŢA

LUN I

MARŢI

MIERCURI

JOI

VINERI

SÂMBĂTĂ

DUMINICĂ

Ceai, pâine
Brânză Hochlana - 3felii
Salam - 1OOg
Supliment: iaurt, banană
Ceai, Pâine
Cremwurşti - 2 buc.
Brănzâ telemea - I OOg
Supliment : iaurt, banană
Lapte. pâine
Ou fi ert - 2 buc. , masline-1 OOg
Pate Bucegi - I OOg
Supliment: iaurt, banană
Lapte, pâine
Ou fiert - 2 buc.
Cremwursti - I OOg
Supliment: iaurt, banană
Ceai Pâine
Cremwurşti - 2 buc. , masline-1 OOg
Brânză telemea - l OOg
Supliment : iaurt, banană
Ceai ,pâine
Brânză Hochland - 3felii
Salam - 1OOg
Supliment : iaurt, banană
Ceai, pâine
Pate Bucegi - I OOg
Ou fiert- 2 buc.
Supliment : iaurt, banană

SEARA-

PRANZ
.-Ciorbă de-peri-şome
Friptură

porc cu cartofi

porc la grătar cu sote legume
Budincă de spaghete la cuptor
Friptură

prăjiţi + Castraveţi

acri

Pandişpan

Ciorbă

de perisoare
Friptura pui + Pa~joal a + sarmalute post si ardei
iute

Friptură

Ciorbă

Friptură porc cu sote legume
Budinca de spaghete la cuptor

de zarzavat
porc cu cartofi

Friptură

prăjiţi + Castraveţi

acri

porc la

grătar

Salată oriental ă

Fidea cu lapte

Gogoşi

C i orbă

de perişoare
porc cu cartofi

Friptură

Friptură

prăjiţi + Castrave ţ i

acri

Pandişpan
C iorbă

de zarzavat
Iahnie de fasole + friptura porc +
Gogosi

C astraveţi

acri

Ciorbă

de perisoare
Friptură porc cu cartofi

prăjiţi + Castraveţi

acri

C i orbă

de perisoare
Friptura porc cu cartofi

porc la grătar
cu brânză vaci ( I OOg) şi
s m ântână ( 1OOg)
Ceai + biscuiti-1 OOg
Şniţe l piept pui cu piure de cartofi +
Castraveţi acri
Budinca de spaghete la cuptor
Mămăliguţă

Friptura porc cu sote de legume
(amestec mexican)
Orez cu lapte
Şniţe l

prăjiţi +C astra veţi

acri

piept pui cu piure de cartofi +
Castraveţi acri
Orez cu lapte
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