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Pondělí 3.9.2018

ciniminies, mléko (1,7), čajSnídaně
rohlík, flóra, vysočina (1), kubíkPřesnídávka
drůbeží vývar s nudlemi (1,3,9), kuřecí prsa v kukuřičné košilce, bramborová kaše, zelenina (1,3,7), voda s citrónem, voda se sirupemOběd
drožďová pomazánka, chléb (1,3,6,7), ovoce, čajSvačina
francouzské brambory, sterilovaný okurek (3,7), čajVečeře
matylda, loupák (1,6,7), čajVečeře 2

Úterý 4.9.2018

chléb, máslo, džem, mléko (1,6,7), čajSnídaně
cereální raženka, flóra, strouhaný sýr na jemno (1,6,7,8,11), čajPřesnídávka
gulášová polévka se sójovým masem (1,6), bulgur s meruňkami a tvarohem (1,7), voda s citrónem, minerálkaOběd
dýňový suk (1,7), ovoce, čajSvačina
hrachová kaše s restovanou cibulkou, chléb (1,6), čajVečeře
kukuřičné křupky, jablko (1), čajVečeře 2

Středa 5.9.2018

musli, mléko (1,5,6,7,8), čajSnídaně
švédský chléb, pomazánkové máslo, paprika (1,5,6,7), čajPřesnídávka
zeleninová polévka s krupicovými noky (1,3,9), hamburská vepřová kýta, houskový knedlík (1,3,7), voda s citrónem, voda se sirupemOběd
šlehaný tvaroh (7), ovoceSvačina
zeleninové rizoto s kuřecím masem, kuskusem a sýrem (1,7), čajVečeře
česmílek, houska (1,7,8), čajVečeře 2

Čtvrtek 6.9.2018

chléb, flóra, žervé, mléko (1,6,7), čajSnídaně
honzovy buchty (1,3,7), čajPřesnídávka
drožďová polévka se zeleninou (9), filet z mahi mahi s pečenými bramborami a smetanovým špenátem (4,7), voda s citrónem, džusOběd
ovocná miska s brusinkami, čajSvačina
domácí sýrová roláda, bagetka, zelenina (1,7), čajVečeře
chléb, máslo, kedluben (1,6,7), čajVečeře 2

Pátek 7.9.2018

čokokuličky, mléko (1,7), čajSnídaně
chléb, jemná pomazánka s cizrnou (1,6,7), čajPřesnídávka
celerová polévka s vločkami (1,7), hovězí nudličky v mrkvi, brambory (1,7), minerálka, voda s citrónemOběd
čokorolka (1,7), ovoce, čajSvačina
selská omeleta (3), čajVečeře
jogurtové mléko, rohlík (1,7), čajVečeře 2

Sobota 8.9.2018

chléb, flóra, apetito, mléko (1,6,7), čajSnídaně
ovoce, čajPřesnídávka
čočková polévka (1), zapékané těstoviny s kuřecím masem a cherry rajčátky (1,3,7), čaj, voda se sirupemOběd
ostraváček, rohlík (1,7), čajSvačina
sekaná, brambory, kompot (1,3), čajVečeře
chléb, flóra, hermelín (1,6,7), čajVečeře 2

Neděle 9.9.2018

medínek, mléko (1,7), čajSnídaně
ovoce, čajPřesnídávka
cibulačka se sýrem (1,7), krůtí maso ve vlastní šťávě, brambory, zeleninový salát, čaj, minerálkaOběd
mléčná rýže (1,7), čajSvačina
sendvič s tuňákem a zeleninou (1,4,7), čajVečeře
pařížský salát, veka (1,3,7), 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.


