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VEGETARIÁNSKÝ JÍDELNÍČEK
do

Pondělí 17.6.2019
čaj, rohlíky, máslo porcované, džem porcovaný  (A: 01,03,07,12)Sníd.veg.
chléb, pomazánka z taveného sýra, okurka salátová  (A: 01,03,07)Svač.veg.
chléb, pomazánka z taveného sýra, okurka salátová  (A: 01,03,07)Svač.veg.h
polévka zeleninová s žemlovými knedlíčky  (A: 01,03,06,07,09,13)Pol.veg.
mexická pánev se sojovým masem, rýže dušená, čaj, džus  (A: 01,03,06,07,10)O Veg.
studená večeře  sýrová, chléb, čaj, džus, oplatka  (A: 01,03,07,08)V+sv Veg

Úterý 18.6.2019
čaj, kukuřičné lupínky, mléko, granko  (A: 01,07)Sníd.veg.
obložená bageta sýrová  (A: 01,03,07)Svač.veg.
obložená bageta sýrová  (A: 01,03,07)Svač.veg.h
polévka rajská s čočkou a bazalkou  (A: 01,03,06,07,09,10,11,12)Pol.veg.
zapečený celer s brambory, kompot, čaj, džus  (A: 06,07,09)O Veg.
rizoto s pórkem a žampiony, zeleninová obloha, čaj, džus, ovoce  (A: 06,07,09)V+sv Veg

Středa 19.6.2019
čaj, rohlíky, mléčný výrobek  (A: 01,03,07)Sníd.veg.
chléb s pomazánkovým máslem, rajče, paprika  (A: 01,03,07)Svač.veg.
chléb s pomazánkovým máslem, rajče, paprika  (A: 01,03,07)Svač.veg.h
polévka zeleninová se strouháním  (A: 01,03,07,09,10,11,12)Pol.veg.
dukátové buchtičky s krémem, ovoce, čaj, džus  (A: 01,03,07)O Veg.
tortilla se zeleninovou směsí, česnekový dresink, čaj, džus, müsli tyčinka  (A:
01,03,05,06,07,08,10,11,12)

V+sv Veg

Čtvrtek 20.6.2019
čaj, kakao, koblihy s čokoládovou náplní  (A: 01,03,07)Sníd.veg.
chléb moskva, chléb slunečnicový, zeleninová pomazánka  (A: 01,03,07,08)Svač.veg.
chléb moskva, chléb slunečnicový, zeleninová pomazánka  (A: 01,03,07,08)Svač.veg.h
polévka vločková  (A: 01,07,09)Pol.veg.
zeleninové smaženky (řízky), brambory m.m., salát zeleninový míchaný, čaj, džus 
(A: 01,03,07,09)

O Veg.

zeleninový kus kus s tofu, čaj, džus, ovoce  (A: 01,03,07)V+sv Veg

Pátek 21.6.2019
čaj, kaše z ovesných vloček  (A: 01,07)Sníd.veg.
sýrová bulka zapečená, ovoce  (A: 01,03,07)Svač.veg.
sýrová bulka zapečená, ovoce  (A: 01,03,07)Svač.veg.h
polévka zeleninová jemná  (A: 01,07,09)Pol.veg.
těstovinový salát se sýrem a vejci, bagetky, čaj, džus  (A: 01,03,07,08)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..)
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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.


