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Pondělí snídaně nevaří se

polévka Polévka hovězí se sýrovým kapáním (A: 01,03,07,09)14.9.
oběd 1 Námořnické maso, rýže dušená, ovoce, voda s ovocným sirupem (A: 01,03)

oběd 2 Salát z čínských nudlí s kuř.masem a zeleninou, rohlík, ovoce, voda s ovocným
sirupem (A: 01)

večeře Párky, hořčice, chléb, šopský salát, sirup, termix (A: 01,03,06,07,09,10,12)

Úterý snídaně Med porcovaný, máslo, chléb, granko, jogurt (A: 01,06,07,08)

polévka Polévka drůbková s nudlemi (A: 01,03,07,09)15.9.
oběd 1 Kuře pečené, dušený špenát, bramborové knedlíky s žemlí, ovoce, voda s ovocným

sirupem (A: 01,03,07)

oběd 2 Vepřové ledvinky na cibulce, jasmínová rýže, ovoce, voda s ovocným sirupem (A: 01)

večeře Rizoto z vepřového masa, okurka sterilovaná, sirup, pizza rohlík (A: 01,06,07,10)

Středa snídaně Pomazánka z tuňáka, chléb, zelenina, čaj, sýr a křup (A: 01,04,07)

polévka Polévka gulášová (A: 01,06)16.9.
oběd 1 Vepřové maso na kari s mandlemi, těstoviny, ovoce, voda s ovocným sirupem (A:

01,07,08a)

oběd 2 Buchty plněné, ovoce, bílá káva (A: 01,03,06,07,08b)

večeře Bageta s peč. kuřecím masem, salátem a dresinkem, sirup, buchta (A:
01,03,06,07,08b,10)

Čtvrtek snídaně Sýr uzený, máslo, chléb, zelenina, ovocná přesnídávka (A: 01,07)

polévka Polévka zeleninová s pohankou (A: 01,09)17.9.
oběd 1 Čevabčiči, brambory vařené, obloha, voda s ovocným sirupem (A: 01,03,06,07,10,12)

oběd 2 Párek, hrachová kaše s cibulkou, okurka sterilovaná, rohlík, voda s ovocným sirupem
(A: 01,03,06,09,10,12)

večeře Masová koule v rajčatové omáčce, houskové knedlíky, sirup, perník (A:
01,03,06,07,09)

Pátek snídaně Cereálie, mléko, bílá káva, ovoce, rohlík s tav. sýrem (A: 01,07)

polévka Polévka krupicová s vejcem (A: 01,03,06,09)18.9.
oběd 1 Lazaně s rajčaty a kuřecím masem, salát mrkvový s ananasem, voda s ovocným

sirupem (A: 01,07)

oběd 2 nevaří se

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

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


