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Pondělí snídaně nevaří se

polévka Polévka hovězí s masem a rýží (A: 01,06,09)7.9.
oběd 1 Vepřový guláš, těstoviny, ovoce, voda s ovocným sirupem (A: 01)

oběd 2 Bageta se salámem a zeleninou, ovoce, voda s ovocným sirupem (A: 01,06,07,10)

večeře Houskové knedlíky s vejci, okurka sterilovaná, ovoce, termix (A: 01,03,07,10)

Úterý snídaně Pomazánka budapešťská, chléb, zelenina, čaj, croissant, ovoce (A: 01,01a,03,07,08)

polévka Polévka čočková (A: 01,09)8.9.
oběd 1 Sekaná pečeně, bramborová kaše, salát z čínského zelí, voda s ovocným sirupem (A:

01,03,06,07)

oběd 2 Palačinky se zavařeninou, kakao, ovoce (A: 01,03,07)

večeře Milánské špagety se sýrem, sirup, párek v rohlíku (A: 01,03,06,07,09,10,12)

Středa snídaně Makový závin, granko, ovoce, sýr a křup (A: 01,03,06,07,08)

polévka Polévka hovězí s drožďovou rýží (A: 01,03,06,09)9.9.
oběd 1 Svíčková na smetaně, houskové knedlíky, voda s ovocným sirupem (A:

01,03,07,09,10,12)

oběd 2 Vepřová játra na roštu, hranolky bramborové, tatarská omáčka, voda s ovocným
sirupem (A: 03,10)

večeře Pomazánka z tuňáka, chléb, okurkový salát, sirup, perník (A: 01,03,04,06,07)

Čtvrtek snídaně Sýr Eidam, máslo, chléb, zelenina, čaj, jogurt, ovoce (A: 01,07,08)

polévka Polévka vločková s brambory a zeleninou (A: 01d,09)10.9.
oběd 1 Vepřové maso po šenkýřsku, rýže dušená, ovoce, voda s ovocným sirupem (A:

01,06,10)

oběd 2 Smažené asijské nudle s kuř.masem a zeleninou, ovoce, voda s ovocným sirupem (A:
01,06,11)

večeře Žemlovka s jablky a tvarohem, kompot, granko, obložený chlebíček (A:
01,03,06,07,10,12)

Pátek snídaně Vejce vařené, máslo, chléb, zelenina, čaj, ovocná přesnídávka (A: 01,03,07)

polévka Polévka rybí (A: 01,04,06,07,09)11.9.
oběd 1 Ondráše z kuřecího masa, zeleninová obloha, voda s ovocným sirupem (A: 01,03,07)

oběd 2 nevaří se

Změna jídelníčku vyhrazena !
Dobrou chuť !
Pokrmy jsou určeny k okamžité spotřebě !
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Seznam alergenů: Obiloviny obsahující lepek    
Obiloviny - pšenice           
Obiloviny - oves              
Vejce                         
Ryby                          
Sójové boby (sója)
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Mléko                         
Ořechy, mandle, pistácie      
Celer                         
Hořčice                       
Sezamová semena               
Oxid siřičitý a siřičitany

Jejich čísla jsou uvedena v závorce za názvem jídla.Jídlo obsahuje alergeny.


