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Pondělí 11.6.2018

chléb, máslo, med, mléko (1,6,7), čajSnídaně
sýrový loupák (1,7), kubíkPřesnídávka
krupicová polévka se zeleninou (1,9), domažlické vepřové ragú, těstoviny (1,3,7), voda se sirupem, voda s citrónemOběd
šlehaný tvaroh (7), ovoce, čajSvačina
tilápie na másle, brambory, zelenina (1,3,7), čajVečeře
babiččin rohlíček (1,3,7,12), čajVečeře 2

Úterý 12.6.2018

ciniminies, mléko (1,7), čajSnídaně
chléb, domácí šunková pěna (1,6,7), čajPřesnídávka
kulajda (1,3,7), kuřecí prsa v kukuřičné košilce, bramborová kaše, okurkový salát (1,3,7), voda s citrónem, minerálkaOběd
muffin (1,3,7), ovoce, čajSvačina
domácí pochoutkový salát, fit bageta (1,3,6,7,8), čajVečeře
chléb, flóra, rajče (1,6), čajVečeře 2

Středa 13.6.2018

chléb, kiri, flóra, mléko (1,6,7), čajSnídaně
ořechový koláč (1,3,7,8), čajPřesnídávka
polévka s kuřecím masem, mrkví a hráškem (9), drůbeží játra na cibulce, rýže, salát z čínského zelí s koprem (1), voda s citrónem, džusOběd
ovocný salát, oplatek (1,5,6,7,8), čajSvačina
zdravý karbanátek (krůtí), brambory, zelenina (1,3,7), čajVečeře
sezámek, bobík (1,6,7,11), čajVečeře 2

Čtvrtek 14.6.2018

musli s oříšky, mléko (1,5,6,7,8), čajSnídaně
chléb, ředkvičková pomazánka (1,6,7), čajPřesnídávka
celerová polévka (9), zapékané palačinky se špenátem a sýrem, zelenina (1,3,7), voda s citrónem, voda se sirupemOběd
plundrová tyčinka s příchutí p+s (1,7), ovoce, čajSvačina
krupicová kaše s máslem, cukrem a kakaem (1,7), čajVečeře
chléb, flóra, niva (1,6,7), čajVečeře 2

Pátek 15.6.2018

makový závin, mléko (1,3,6,7,8), čajSnídaně
slunečnicový chléb, flóra, strouhaný sýr (1,6,7), čajPřesnídávka
květáková polévka (1,7), hovězí na česneku, brambory, zeleninový salát (1), voda s citrónem, minerálkaOběd
actimel, croissant (1,3,7), ovoce, čajSvačina
čočka na kyselo, chléb (1,6), čajVečeře
houska, cottage (1,7,8), čajVečeře 2

Sobota 16.6.2018

cornflakes, mléko nebo jogurt (1,7), čajSnídaně
ovoce, čajPřesnídávka
zeleninová polévka s ovesnými vločkami (1,9), srbské rizoto, sterilovaný okurek (1,7), voda s citrónem, čajOběd
rohlík, nutela (1,5,6,7,8), čajSvačina
selská omeleta, zelenina (3), čajVečeře
kukuřičné křupky, jablko (1), čajVečeře 2

Neděle 17.6.2018

rozpékaná kaiserka, máslo, mléko (1,6,7), čajSnídaně
ovoce, čajPřesnídávka
hrachová polévka (1), kuřecí kousky na kari, opékané brambory, zelenina, voda s citrónem, minerálkaOběd
zakysaný dezert "lahůdka ", čajSvačina
sendvič s tuňákem a zeleninou (1,4,7), čajVečeře
chléb, anglická slanina (1,6), čajVečeře 2

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

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


