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Pondělí 4.6.2018

cornflakes, mléko (1,7), čajSnídaně
houska, tvarohová pomazánka s mrkví (1,7,8), kubíkPřesnídávka
zel. polévka s drožďovými knedlíčky (1,3,9), holandský řízek, bramborová kaše, celerový salát s jablky (1,3,7,9), voda s citrónem, voda se
sirupem

Oběd

ovofit (7), ovoce, čajSvačina
fazolový hrnec, chléb (1,6), čajVečeře
čokorolka (1,7), čajVečeře 2

Úterý 5.6.2018

chléb, máslo, džem, mléko (1,6,7), čajSnídaně
švédský chléb, flóra, plátkový sýr (1,5,6,7), čajPřesnídávka
brokolicová polévka (1), kuřecí prsa stroganov, rýže, zeleninový salát (1,7), voda s citrónem, minerálkaOběd
domácí třešňový koláč (1,3,7), ovoce, čajSvačina
francouzské brambory, sterilovaný okurek (3,7), čajVečeře
houska, flóra, lučina (1,7,8), čajVečeře 2

Středa 6.6.2018

jeníkův lup, mléko (1,6,7,8), čajSnídaně
rohlík, flóra, šunka (1,7), čajPřesnídávka
hráškový krém s krutony (1,6,7), mahi mahi na restované zelenině, pečené brambory (4,7), voda s citrónem, džusOběd
vločkový dezert s medem a ovocem (1,7), ovoce, čajSvačina
domácí sýrová roláda, cereální veka, zelenina (1,6,7,11), čajVečeře
loupák s párkem (1,7), čajVečeře 2

Čtvrtek 7.6.2018

rohlík, flóra, apetito, bílá káva (1,7), čajSnídaně
honzovy buchty (1,3,7), čajPřesnídávka
pohanková polévka se zeleninou (1,9), halušky s kysaným zelím (1), voda s citrónem, voda se sirupemOběd
sýrový uzel (1,7), ovoce, čajSvačina
zeleninová tortilla s mozarellou a dresinkem (1,7), čajVečeře
chléb, pomazánkové máslo (1,6,7), čajVečeře 2

Pátek 8.6.2018

jahodové fit musli, mléko (1,7,8), čajSnídaně
cereální raženka, duko, paprika (1,6,7,8,11), čajPřesnídávka
zeleninový vývar s kapáním (1,3,9), fazolky na smetaně, brambory, hovězí maso (1,7), voda s citrónem, minerálkaOběd
jogurtové mléko, loupák (1,6,7), ovoce, čajSvačina
pomazánka z rybího filé, chléb, zelenina (1,4,6,7), čajVečeře
skořicový šnek (1,3,7), čajVečeře 2

Sobota 9.6.2018

chléb, máslo, vařené vejce (1,3,6), čajSnídaně
ovoce, čajPřesnídávka
čočková polévka (1), boloňské špagety sypané parmezánem (1,3,7), voda s citrónem, čajOběd
přesnídávka, piškoty (1,3,7), čajSvačina
bramborové placky (1,3,7), čajVečeře
chléb, flóra, hermelín (1,6,7), čajVečeře 2

Neděle 10.6.2018

čokokuličky, mléko (1,7), čajSnídaně
ovoce, čajPřesnídávka
kmínová polévka s bramborem (1), kuřecí plátek s broskví a sýrem, brambory, zelenina (7), voda s citrónem, minerálkaOběd
chléb, flóra, kedluben (1,6), čajSvačina
nudle s mákem, máslem a cukrem (1,3,7,8), čajVečeře
vepřové ve vlastní šťávě, chléb (1,6), čajVečeře 2

Změna jídelníčku vyhrazena. Jídlo je určeno k okamžité spotřebě. Bližší informace o alergenech č. 1 a 8 podá vydávající.


