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Jídelní lístek

od do

Pondělí polévka Zelná s klobásou (A: 01,01a,06,07)

oběd 1 Rizoto z kuřecího masa se zeleninou, kompot, voda s ovocným sirupem, voda s
citrónem (A: 07,09)

21.3.

oběd 2 Bageta s rybími nugetami se salátem a tatarkou, ovoce, voda s ovocným sirupem,
voda s citrónem (A: 01,03,04,10)

večeře Vaječnice na chlebu 2ks, zelenina, sirup, croissant (A: 01a,03,07,08,10,12)

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

polévka Jáhelná se zeleninou (A: 01,06,09)22.3.
oběd 1 Francouzské brambory, křimický salát, voda s ovocným sirupem, voda s citrónem (A:

03,07,10)

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

večeře Knedlíky kynuté ovocné, bílá káva, pizza rohlík (A: 01,01a,03,06,07)

Středa snídaně Pomazánka z tresčích jater, chléb, zelenina, čaj, ovoce, termix (A: 01a,04,07)

polévka Hovězí s vaječnou jíškou (A: 01a,03,09)23.3.
oběd 1 Hovězí guláš, houskové knedlíky, ovoce, voda s ovocným sirupem, voda s citrónem

(A: 01,01a,03,07)

oběd 2 Těstoviny s bazalkovým pestem a parmezánem, ovoce, voda s ovocným sirupem,
voda s citrónem (A: 01,03,07,08)

večeře Vejce v aspiku, rohlíky, zelenina, sirup, makovka, bílý jogurt (A:
01,01a,03,07,08,09,10)

Čtvrtek snídaně Makový závin, granko, ovoce, rohlík s tav. sýrem (A: 01,01a,03,06,07,08)

polévka Hovězí s masovou rýží (A: 01,01a,03,06,07,09)24.3.
oběd 1 Vepřová kýta znojemská, těstoviny, ovoce, voda s ovocným sirupem, voda s citrónem

(A: 01,01a,10)

oběd 2 Žemlovka s jablky a tvarohem, ovoce, bílá káva (A: 01,03,07,12)

večeře Kuře pečené, brambory vařené, okurka sterilovaná, sirup, obložený chlebíček (A:
01,01a,03,07,10)

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

polévka Rybí (A: 01,01a,04,06,07,09)25.3.
oběd 1 Ondráše z vepřového masa, zeleninová obloha, ovoce, voda s ovocným sirupem,

voda s citrónem (A: 01a,03,07)

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)
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Mléko                         
Ořechy, mandle, pistácie      
Celer                         
Hořčice                       
Oxid siřičitý a siřičitany

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


