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od do

Pondělí polévka Zeleninová s pohankou (A: 01,01a,09)

oběd 1 Vepřové maso po šenkýřsku, rýže Basmati, ovoce, voda s ovocným sirupem (A:
01,01a,06,10)

1.11.

oběd 2 Pstruh pečený na másle, brambory vařené, okurka sterilovaná, ovoce, voda s
ovocným sirupem (A: 04,07,09,10)

večeře Krůtí guláš, houskové knedlíky, sirup, bílý jogurt s cereáliemi (A: 01,01a,03,07)

Úterý snídaně Sýr Eidam, máslo, chléb, zelenina, čaj, termix, ovoce (A: 01a,07)

polévka Hovězí s luštěninovými nudlemi (A: 01,06,09)2.11.
oběd 1 Zapečené brambory s kuřecím masem na šlehačce, salát z čínského zelí, voda s

ovocným sirupem (A: 03,07,09)

oběd 2 Vepřové ledvinky na cibulce, dušená rýže s černou čočkou, ovoce, voda s ovocným
sirupem (A: 01a)

večeře Tvarohové špalíčky s jahodovou omáčkou, bílá káva, párek v rohlíku (A:
01,01a,03,06,07,09,10,12)

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

polévka Vločková s brambory a zeleninou (A: 01d,09)3.11.
oběd 1 Hovězí pečeně znojemská, houskové knedlíky, ovoce, voda s ovocným sirupem (A:

01,01a,03,07,10)

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

večeře Těstovinový salát se zeleninou a peč.kuř.masem, rohlík, sirup, croissant (A:
01,01a,03,07,08,10)

Čtvrtek snídaně Játrová paštika, chléb, zelenina, čaj, makovka, ovoce (A: 01,01a,03,07,08)

polévka Hovězí s masovou rýží (A: 01,01a,03,06,07,09)4.11.
oběd 1 Plovdivské maso, špecle, ovoce, voda s ovocným sirupem (A: 01,01a,03)

oběd 2 Dukátové buchtičky s krémem, ovoce, kakao (A: 01,01a,03,07)

večeře Langoše s kečupem a sýrem, sirup, rohlík s bramborovým salátem (A:
01a,03,07,09,10)

Pátek snídaně Vánočka, džem, granko, ovoce, rohlík s tav. sýrem (A: 01,01a,03,06,07)

polévka Drůbková s nudlemi (A: 01,01a,03,07,09)5.11.
oběd 1 Krůtí řízek smažený, bramborový salát, sušenka, voda s ovocným sirupem (A:

01,01a,03,06,07,09,10,12)

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)

07 
08 
08c
09 
10 
12

Mléko                         
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.


