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VEGETARIÁNSKÝ JÍDELNÍČEK
do

Pondělí 15.10.2018
čaj, rohlíky, máslo porcované, džem porcovaný  (A: 01,03,07,12)Sníd.veg.
chléb moskva, chléb slunečnicový, pomazánka z lučiny, rajče - příloha  (A:
01,03,07,08)

Svač.veg.

chléb moskva, chléb slunečnicový, pomazánka z lučiny, rajče - příloha  (A:
01,03,07,08)

Svač.veg.h

polévka zeleninová s kapáním  (A: 01,03,06,07,09,10,11,12,13)Pol.veg.
mexická pánev se sojovým masem, rýže dušená, čaj, džus  (A: 01,03,06,07,10)O Veg.
zeleninový salát se sýrem, kaiserky, čaj, džus, ovocné pyré  (A: 01,03,07,08,10)V+sv Veg

Úterý 16.10.2018
čaj, kukuřičné lupínky, mléko, granko  (A: 01,07)Sníd.veg.
rohlíky, máslo porcované, sýr madetka  (A: 01,03,07)Svač.veg.
rohlíky, máslo porcované, sýr madetka  (A: 01,03,07)Svač.veg.h
polévka brokolicová  (A: 01,07)Pol.veg.
smažené žampiony, brambory, tatarská omáčka, čaj, džus, ovoce  (A: 01,03,07)O Veg.
zeleninové rizoto se sýrem, červená řepa, čaj, džus, oplatka  (A:
01,03,06,07,08,09,11)

V+sv Veg

Středa 17.10.2018
čaj, bílá káva caro, koláčky s náplní  (A: 01,03,07,11)Sníd.veg.
chléb, pomazánka z nivy, paprika - příloha  (A: 01,03,07)Svač.veg.
chléb, pomazánka z nivy, paprika - příloha  (A: 01,03,07)Svač.veg.h
polévka česneková  (A: 01,03,06,07,09,13)Pol.veg.
těstovinový salát se sýrem a vejci, grahamový rohlík, čaj, džus  (A: 01,03,07,08)O Veg.
bramborové špalíky se špenátem a sýrem, čaj, džus, ovoce  (A: 01,03,06,07,09)V+sv Veg

Čtvrtek 18.10.2018
čaj, sójový rohlík, mléčný výrobek  (A: 01,03,06,07)Sníd.veg.
chléb, pomazánka z hermelínu, okurka salátová - příloha  (A: 01,03,07)Svač.veg.
chléb, pomazánka z hermelínu, okurka salátová - příloha  (A: 01,03,07)Svač.veg.h
polévka krkonošská cibulačka  (A: 01,03,06,07,09,13)Pol.veg.
sázené vejce, hrachová kaše s cibulkou, okurka ster., čaj, džus, ovoce  (A:
01,03,05,06,07,08,10,13)

O Veg.

zapečené těstoviny s houbami a brokolicí, čaj, džus, croissant s čok. náplní 90 g 
(A: 01,03,07)

V+sv Veg

Pátek 19.10.2018
čaj, kaše rýžová  (A: 07)Sníd.veg.
ciabata sýrová  (A: 01,03,07)Svač.veg.
ciabata sýrová  (A: 01,03,07)Svač.veg.h
polévka kmínová s vejcem  (A: 01,03,06,07,09,13)Pol.veg.
zapečený celer s brambory, kompot, čaj, džus  (A: 06,07,09)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.


