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JÍDELNÍČEK
do

Pondělí 14.10.2019
čaj, rohlíky, máslo porcované, čoko krém - porcovaný  (A: 01,03,05,07,08)Snídaně
chléb, pomazánka z lučiny, zelenina - rajče  (A: 01,03,07)Svač.
obložená bageta salámová  (A: 01,03,07)Svačina H
polévka brokolicová  (A: 01,07)Polévka
losos přírodní, brambory m.m., zeleninová obloha, čaj, džus, voda s citrónem  (A:
04,07)

Oběd

hovězí guláš, těstoviny, čaj, džus, ovocné pyré  (A: 01,03,07)V+sv

Úterý 15.10.2019
čaj, kakaové cereální kuličky, mléko,  (A: 01,07)Snídaně
rohlíky, máslo porcované, paštika  (A: 01,03,07)Svač.
kaiserka salámová, ovoce  (A: 01,03,07,11)Svačina H
polévka hovězí s kapáním  (A: 01,03,07,09)Polévka
zapečené těstoviny s uzeninou (šunko - fleky), červená řepa, čaj, džus, voda s
citrónem, mléčný řez  (A: 01,03,07)

Oběd

kuřecí roláda, bramborová kaše, okurka ster., čaj, džus, oplatka  (A: 01,03,07,08,10)V+sv

Středa 16.10.2019
čaj, bílá káva caro, koláčky s náplní  (A: 01,03,07,11)Snídaně
chléb, salámová pomazánka, paprika - příloha  (A: 01,03,07,10)Svač.
tortilla se sýrem a šunkou  (A: 01,07)Svačina H
polévka hrstková  (A: 01,05,06,08,09,13)Polévka
drůbeží plátek zapečený s nivou, brambory, salát jarní zelný, čaj, džus, voda s
citrónem  (A: 07)

Oběd

rizoto z vepřového masa, kompot, čaj, džus, sladké pečivo  (A:
01,03,06,07,09,10,11,12)

V+sv

Čtvrtek 17.10.2019
čaj, rohlíky, jogurt ovocný  (A: 01,03,07)Snídaně
chléb, pomazánka z hermelínu, zelenina - okurka  (A: 01,03,07)Svač.
rohlíky, jogurt ovocný, ovoce  (A: 01,03,07)Svačina H
polévka z vaječné jíšky  (A: 01,03,06,07,09,13)Polévka
hovězí pečeně na paprikách, rýže dušená s jáhlami, čaj, džus, voda s citrónem,
ovoce  (A: 01,06,07)

Oběd

studená večeře salámovo sýrová, rohlíky, mléko, čaj, džus, müsli tyčinka  (A:
01,03,05,06,07,08,11,12)

V+sv

Pátek 18.10.2019
čaj, kaše krupicová  (A: 01,07)Snídaně
pannini s kečupem a sýrem, ovoce  (A: 01,03,07,09)Svač.
pannini s kečupem a sýrem, ovoce  (A: 01,03,07,09)Svačina H
polévka hovězí s játrovými noky  (A: 01,03,07,09)Polévka
vepřový řízek přírodní, brambory šťouchané, kompot, čaj, džus, voda s citrónem,
ovocné pyré  (A: 01,07)

Oběd

balíček  (A: 01,03,07,08,11)V+sv

Změna jídelníčku vyhrazena.
Holá Kateřina - ved. stravování, Milerová Ladislava - hl. kuchařka
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Seznam alergenů: Obiloviny obsahující lepek    
Vejce                         
Ryby                          
Jádra podzemnice olejné       
Sójové boby + výrobky z nich  
Mléko
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Skořápkové plody (mandle..)   
Celer                         
Hořčice                       
Sezamová semena               
Oxid siřičitý a siřičitany    
Vlčí bob

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


