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VEGETARIÁNSKÝ JÍDELNÍČEK
do

Pondělí 23.4.2018
čaj, rohlíky, máslo porcované, džem porcovaný  (A: 01,03,07,12)Sníd.veg.
chléb s pomazánkovým máslem, vařené vejce, paprika - příloha  (A: 01,03,07)Svač.veg.
chléb s pomazánkovým máslem, vařené vejce, paprika - příloha  (A: 01,03,07)Svač.veg.h
polévka krkonošská cibulačka  (A: 01,03,06,07,09,13)Pol.veg.
těstovinové rizoto se zeleninou a čočkou, kompot, čaj, džus  (A: 01,03,07)O Veg.
vločkové karbanátky s droždím, brambory m.m., zeleninová obloha, čaj, džus,
ovoce  (A: 01,03,07)

V+sv Veg

Úterý 24.4.2018
čaj, kakaové cereální kuličky, mléko,  (A: 01,07)Sníd.veg.
bageta sýrová  (A: 01,03,07)Svač.veg.
bageta sýrová  (A: 01,03,07)Svač.veg.h
polévka rajčatová s ovesnými vločkami  (A: 01,03,07)Pol.veg.
brokolice s hlívou ústřičnou, brambory m.m., zeleninová obloha, čaj, džus  (A:
01,03,06,07,09,10,11)

O Veg.

tagliatelle s ricottou, špenátem a ořechy, čaj, džus, oplatka  (A:
01,03,06,07,08,11)

V+sv Veg

Středa 25.4.2018
čaj, rohlíky, mléčný výrobek  (A: 01,03,07)Sníd.veg.
chléb, vaječná pomazánka, rajče - příloha  (A: 01,03,07)Svač.veg.
rohlíky, mléčný výrobek  (A: 01,03,07)Svač.veg.h
polévka zeleninová s drobením  (A: 01,03,06,07,09,10,11,12,13)Pol.veg.
rizoto srbské ze sóji, okurka ster., čaj, džus  (A: 01,06,07,10)O Veg.
studená večeře  sýrová, čaj, džus, ovoce  (A: 03,07)V+sv Veg

Čtvrtek 26.4.2018
čaj, kaiserky sezam., máslo porcované, sýr trojhránek  (A: 01,03,07,11)Sníd.veg.
chléb, zeleninová pomazánka, okurka salátová - příloha  (A: 01,03,07,10)Svač.veg.
pannini s kečupem a sýrem  (A: 01,03,07,09)Svač.veg.h
polévka špenátová  (A: 01,03,07)Pol.veg.
zapečené brambory se sýrem a rajčaty, kompot, čaj, džus  (A: 07)O Veg.
pekinské sojové nudličky po čínsku, rýže dušená, čaj, džus, müsli tyčinka  (A:
01,03,05,06,07,08,09,10,11,12)

V+sv Veg

Pátek 27.4.2018
čaj, kakao, šáteček tvarohový - hřeben  (A: 01,03,07)Sníd.veg.
chléb moskva, chléb slunečnicový, máslo porcované, uzený sýr cihla  (A:
01,03,07,08)

Svač.veg.

chléb moskva, chléb slunečnicový, máslo porcované, uzený sýr cihla  (A:
01,03,07,08)

Svač.veg.h

polévka zeleninová s kuskusem  (A: 01,03,06,07,09,10,11,12,13)Pol.veg.
sázené vejce, hrachová kaše s cibulkou, okurka ster., čaj, džus, oplatka  (A:
01,03,05,06,07,08,10,11,13)

O Veg.

balíček  (A: 01,03,06,07,08,11)V+sv Veg

Změna jídelníčku vyhrazena.
Holá Kateřina - ved. stravování, Milerová Ladislava - hl. kuchařka

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


