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Pondělí snídaně nevaří se

polévka Polévka bramborová (A: 01,06,09)21.9.
oběd 1 Párek, čočka na kyselo, okurka sterilovaná, rohlík, ovoce, voda s ovocným sirupem

(A: 01,03,06,09,10,12)

oběd 2 Bavorské vdolečky, ovoce, kakao (A: 01,03,07,12)

večeře Sýr smažený, hranolky bramborové, tatarská omáčka, sirup, vdoleček (A:
01,03,06,07,10,12)

Úterý snídaně Játrová paštika, chléb, zelenina, čaj, perník (A: 01,03,06,07,08)

polévka Polévka vývar s celestýnskými nudlemi (A: 01,03,06,07,09)22.9.
oběd 1 Zapečené brambory s kuřecím masem na šlehačce, kompot, voda s ovocným sirupem

(A: 03,07,09)

oběd 2 Staropolský bigos, chléb, voda s ovocným sirupem (A: 01,06)

večeře Vepřové maso na kmíně, těstoviny, sirup, bílý jogurt s cereáliemi (A: 01,07)

Středa snídaně Arašídová pomazánka, rohlíky, mléko, ovoce, rohlík s tav. sýrem (A: 01,07,08)

polévka Polévka zeleninová s kapáním z tofu (A: 01,03,06,09)23.9.
oběd 1 Masová koule v rajčatové omáčce, houskové knedlíky (těstoviny), ovoce, voda s

ovocným sirupem (A: 01,03,06,07,09)

oběd 2 Kuřecí řízek na pomerančích, pohanka s červenou řepou, ovoce, voda s ovocným
sirupem (A: 01,08c)

večeře Sekaná pečeně v žemli 2ks, červená řepa, sirup, sýr a křup (A: 01,07,10,12)

Čtvrtek snídaně Pomazánka vaječná, chléb, zelenina, čaj, jogurt (A: 01,03,07,08)

polévka Polévka ruský boršč (A: 01,07,09)24.9.
oběd 1 Rybí filé na slanině s cibulí, bramborová kaše, šopský salát, voda s ovocným sirupem

(A: 04,07)

oběd 2 Pizza salámová, šopský salát, voda s ovocným sirupem (A: 01,06,07,10)

večeře Kuře na paprice, houskové knedlíky, sirup, pizza (A: 01,03,06,07)

Pátek snídaně Šunka, máslo, chléb, zelenina, čaj, croissant (A: 01,01a,03,07,08)

polévka Polévka květáková (A: 01,07)25.9.
oběd 1 Roštěná na slanině, rýže dušená, voda s ovocným sirupem (A: 01,09)

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           
Vejce                         
Ryby                          
Sójové boby (sója)            
Mléko

08 
08c
09 
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Ořechy, mandle, pistácie      
Skoř. plody - vlašské ořechy  
Celer                         
Hořčice                       
Oxid siřičitý a siřičitany

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


