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VEGETARIÁNSKÝ JÍDELNÍČEK
do

Pondělí 20.1.2020
čaj, rohlíky, máslo porcované, čoko krém - porcovaný  (A: 01,03,05,07,08)Sníd.veg.
chléb, sýrová pomazánka s celerem, zelenina - okurka  (A: 01,03,07,09)Svač.veg.
tortilla se sýrem, ovoce  (A: 01,07)Svač.veg.h
polévka pohanková  (A: 01)Pol.veg.
tagliatelle s rajčaty a vlašskými ořechy, čaj, džus, voda s citrónem, müsli tyčinka  (A:
01,03,05,06,07,08,09,11,12)

O Veg.

rýžovo - čočkový salát se sýrem, kaiserky, čaj, džus, ovoce  (A:
01,03,06,07,09,10,11,12)

V+sv Veg

Úterý 21.1.2020
čaj, kakao, donut s polevou  (A: 01,03,07,11,13)Sníd.veg.
rohlíky, máslo porcované, uzený sýr cihla, paprika zelenina  (A: 01,03,07)Svač.veg.
obložená bageta sýrová  (A: 01,03,07)Svač.veg.h
polévka zeleninová s těstovinami  (A: 01,03,07,09,10,11,12)Pol.veg.
vařené vejce, omáčka křenová, houskové knedlíky (kynuté), čaj, džus, voda s
citrónem  (A: 01,03,07,09)

O Veg.

květák s vejci jako mozeček, brambory, salát okurkový, čaj, džus, oplatka  (A:
01,03,07,08)

V+sv Veg

Středa 22.1.2020
čaj, loupáčky, mléčný výrobek  (A: 01,03,07)Sníd.veg.
chléb s pomazánkovým máslem, zelenina - rajče  (A: 01,03,07)Svač.veg.
loupáčky, mléčný výrobek, ovoce  (A: 01,03,07)Svač.veg.h
polévka dršťková z hlívy ústřičné, rohlík  (A: 01,03,05,06,07,09,10,11,13)Pol.veg.
gratinované brambory se špenátem a parmezánem, čaj, džus, voda s citrónem,
ovoce  (A: 01,03,06,07,09,10,11,12,13)

O Veg.

lasagne (itálie) se soj.drtí, čaj, džus, ovocné pyré  (A: 01,03,06,07,09,13)V+sv Veg

Čtvrtek 23.1.2020
čaj, kukuřičné lupínky, mléko, granko  (A: 01,07)Sníd.veg.
ciabata sýrová  (A: 01,03,07)Svač.veg.
ciabata sýrová  (A: 01,03,07)Svač.veg.h
polévka hrstková  (A: 01,05,06,08,09,13)Pol.veg.
rizoto s pórkem a žampiony, kompot, čaj, džus, voda s citrónem, oplatka  (A:
01,03,06,07,08,09)

O Veg.

žemlovka s jablky, mléko, čaj, džus, sladké pečivo  (A: 01,03,06,07,09,10,11,13)V+sv Veg

Pátek 24.1.2020
čaj, kaše rýžová  (A: 07)Sníd.veg.
kaiserky, pomazánka z taveného sýra, zelenina - okurka  (A: 01,03,07)Svač.veg.
pannini s kečupem a sýrem, ovoce  (A: 01,03,07,09)Svač.veg.h
mrkvová polévka se zázvorem  (A: 01,03,05,06,07,09,10,11,12)Pol.veg.
zapeč.brokolice a květák s 2 druhy sýru, brambory m.m., zeleninová obloha, čaj,
džus, voda s citrónem  (A: 01,03,07,10)

O Veg.

balíček  (A: 01,03,07,08,11)V+sv Veg

Změna jídelníčku vyhrazena.
Holá Kateřina - ved. stravování, Milerová Ladislava - hl. kuchařka
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Seznam alergenů: Obiloviny obsahující lepek    
Vejce                         
Jádra podzemnice olejné       
Sójové boby + výrobky z nich  
Mléko                         
Skořápkové plody (mandle..)

09 
10 
11 
12 
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Celer                         
Hořčice                       
Sezamová semena               
Oxid siřičitý a siřičitany    
Vlčí bob

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


