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Pondělí 1.10.2018

Chléb, cizrnová pomazánka, mléko (1,6,7), čajSnídaně
Sýrový loupák (1,7), KubíkPřesnídávka
Hráškový krém s krutony (1,6,7), Rybí karbanátek, bramborová kaše, zeleninový salát (1,3,4,7), voda s citrónem, ovocný moštOběd
Ovesná kaše s jablky, skořicí a medem (1,7), ovoce, čajSvačina
Krůtí kousky se zeleninou, těstoviny (1,3), čajVečeře
Chléb, máslo, rajče (1,6,7), čajVečeře 2

Úterý 2.10.2018

Cereálie Choco shells, mléko (1,7), čajSnídaně
Rohlík, flóra, šunka (1), čajPřesnídávka
Zeleninová polévka (9), Hovězí svíčková se šlehačkou a brusinkami, houskový knedlík (1,3,7,9), minerálka, voda s citrónemOběd
Domácí koláč (1,3,7), ovoce, čajSvačina
Italské brambory, zeleninový salát (7), čajVečeře
Jogurt, houska (1,7,8), čajVečeře 2

Středa 3.10.2018

Švédský chléb, rajčatové žervé, mléko (1,5,6,7), čajSnídaně
Koblihy (1,3,6,7,12), čajPřesnídávka
Drožďová polévka se zeleninou (9), Kuřecí roláda, brambory, zeleninový salát (1,3), voda s citrónem, voda se sirupemOběd
Ovocný salátSvačina
Čočka na kyselo, vejce, chléb (1,3,6), čajVečeře
Pizza koláček (1,7), čajVečeře 2

Čtvrtek 4.10.2018

Cornflakes, mléko (1,7), čajSnídaně
Malá pletýnka, flóra, Lučina (1,7,11), čajPřesnídávka
Květáková polévka (1,7), Zeleninový kuskus se sýrem, salát z čínského zelí (1,7), minerálka, voda s citrónemOběd
Jemná česneková pomazánka, bagetka (1,6,7,11), ovoce, čajSvačina
Palačinky s tvarohem nebo džemem (1,3,7), čajVečeře
Chléb, flóra, niva (1,6,7), čajVečeře 2

Pátek 5.10.2018

Listový hřeben ořechový, mléko (1,3,7,8), čajSnídaně
Chléb, flóra, salámový sýr (1,6,7), čajPřesnídávka
Zelňačka (1,7), Šunkofleky, zeleninový salát (1,3,7), voda s citrónem, voda se sirupemOběd
Cavalier (dezert ze zakysané smetany) (7), ovoce, čajSvačina
Domácí hamburger se zeleninou, sýrem a dresinkem (1,7,10,11), čajVečeře
Kukuřičné křupky, jablko (1), čajVečeře 2

Sobota 6.10.2018

Oříškové musli, mléko (1,5,6,7,8), čajSnídaně
Ovoce, čajPřesnídávka
Celerová polévka (9), Přírodní vepřový plátek, šťouchané brambory, zeleninový salát, džus, čajOběd
Tvarohový šáteček (1,3,7), čajSvačina
Tuňáková pomazánka, chléb, zelenina (1,4,6,7), čajVečeře
Rohlík, flóra, vysočina (1), čajVečeře 2

Neděle 7.10.2018

Vaječina, chléb (1,3,6), čajSnídaně
Ovoce, čajPřesnídávka
Polévka z červené čočky (1,9), Kuřecí na kari, rýže, zelenina (1), čaj, minerálkaOběd
Pierot (7), čajSvačina
Bramborový guláš, chléb (1,6), čajVečeře
7days (1,5,6,7,8), 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.


