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od do

Pondělí polévka Hovězí s kapáním (A: 01a,03,09)

oběd 1 Kuřecí nudličky v sýrové omáčce, těstoviny, ovoce, voda s ovocným sirupem, voda s
citrónem (A: 01,01a,06,07)

28.3.

oběd 2 Hovězí maso dušené v kapustě, rozpeky, ovoce, voda s ovocným sirupem, voda s
citrónem (A: 01a,03,07)

večeře Palačinky se zavařeninou, kefírové mléko ovocné, sirup, rohlík s bramborovým
salátem (A: 01a,03,07,09,10)

Úterý snídaně Šunkový salám, máslo, chléb, zelenina, čaj, ovoce, croissant (A:
01,01a,03,06,07,08,10)

polévka Krupicová s vejcem (A: 01,03,06,09)29.3.
oběd 1 Vepřové maso po šenkýřsku, jasmínová rýže, voda s ovocným sirupem, voda s

citrónem (A: 01,01a,06,10)

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

večeře Hovězí maso vařené, omáčka koprová, houskové knedlíky, sirup, jogurt (A:
01,01a,03,07,08)

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

polévka Frankfurtská (A: 01,01a,03,06,07,09,10,12)30.3.
oběd 1 Sekaný vepřový řízek s celerem, brambory vařené, salát z čínského zelí, voda s

ovocným sirupem, voda s citrónem (A: 01,01a,03,06,07,09)

oběd 2 Uzené maso vařené, šoulet (hrách,kroupy), okurka sterilovaná, voda s ovocným
sirupem, voda s citrónem (A: 01c,10)

večeře Smažený sýr s tatarkou v housce 2ks, rajčatový salát, sirup, pudink (A:
01,01a,03,06,07)

Čtvrtek snídaně Vejce vařené, máslo, chléb, čaj, zelenina, ovoce, termix (A: 01a,03,07)

polévka Hovězí s těstovinovou rýží (A: 01,06,09)31.3.
oběd 1 Segedínský guláš, houskové knedlíky, ovoce, voda s ovocným sirupem, voda s

citrónem (A: 01,01a,03,07)

oběd 2 Těstovinový salát se zeleninou a tuňákem, cereální rohlík, ovoce, voda s ovocným
sirupem, voda s citrónem (A: 01,04,06,07,10,11)

večeře Sekaná pečeně, bramborová kaše, okurka sterilovaná, sirup, sýr a křup (A:
01,01a,03,06,07,10)

Pátek snídaně Cereálie, mléko, ovoce, čaj, rohlík s paštikou (A: 01,01a,07,08)

polévka Čočková (A: 01a,09)1.4.
oběd 1 Kuře pečené na způsob bažanta, brambory šťouchané, voda s ovocným sirupem,

voda s citrónem (A: 01a,07)

Změna jídelníčku vyhrazena !
Dobrou chuť !
Pokrmy jsou určeny k okamžité spotřebě !
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Seznam alergenů: Obiloviny obsahující lepek    
Obiloviny - pšenice           
Obiloviny - ječmen            
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.


