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Pondělí 17.9.2018

cornflakes, mléko (1,7), čajSnídaně
chléb, flóra, plátkový sýr (1,6,7), kubíkPřesnídávka
zeleninová polévka (9), těstoviny penne s rajčaty, mozzarellou a kuřecím masem (1,3,7), voda s citrónem, voda se sirupemOběd
špenátová pomazánka, procorn bulka (1,6,7,11), ovoce, čajSvačina
žemlovka s jablky, máslem, cukrem a tvarohem (1,3,7), čajVečeře
anglická houska (1,7), čajVečeře 2

Úterý 18.9.2018

chléb, máslo, vařené vejce (1,3,6,7), čajSnídaně
ořechový koláč (1,3,7,8), čajPřesnídávka
hrachová polévka (1), tilápie v těstíčku, bramborová kaše, zeleninový salát (1,3,4,7), minerálka, voda s citrónemOběd
jogurtové mléko, rohlík (1,7), ovoce, čajSvačina
domácí paštika z kuřecích jater, bageta, zelenina (1,7), čajVečeře
lučina, chléb (1,6,7), čajVečeře 2

Středa 19.9.2018

musli, mléko (1,5,6,7,8), čajSnídaně
rohlík, flóra, šunka (1,7), čajPřesnídávka
polévka se zeleninou a drožďovými knedlíčky (1,3,9), znojemská hovězí pečeně, rýže, zeleninový salát (1), džus, voda s citrónemOběd
pudink s ovocem (1,7), ovoce, čajSvačina
kuře na paprice, těstoviny (1,3,7), čajVečeře
alpenspitz, bobík (1,6,7,13), čajVečeře 2

Čtvrtek 20.9.2018

makový závin, mléko (1,3,5,7,8), čajSnídaně
houska, flóra, smetanito (1,7,8), čajPřesnídávka
brokolicový krém s krutony (1,6,7), čevabčiči s hořčicí a cibulí, brambory, mrkvový salát (1,3,10), voda s citrónem, voda se sirupemOběd
jáhlový dezert s lesním ovocem (1,7), ovoce, čajSvačina
pomazánka z rybího filé, chléb, zelenina (1,4,6,7), čajVečeře
mandlový rohlík, mléko (1,3,6,7,8), čajVečeře 2

Pátek 21.9.2018

čokokuličky, mléko (1,7), čajSnídaně
tvarohová pomazánka, švédský chléb (1,5,6,7), čajPřesnídávka
karotková polévka (7), fazole v tomatové omáčce, restovaná zelenina, chléb procorn (1,6,7,11), minerálka, voda s citrónemOběd
jablečná kapsa (1,3,7), ovoce, čajSvačina
zapékaný květák se sýrem, brambory, kompot (7), čajVečeře
cereální šáteček s nivou (1,6,7,11), čajVečeře 2

Sobota 22.9.2018

rozpékané buchtičky, mléko (1,3,7), čajSnídaně
ovoce, čajPřesnídávka
česneková polévka s bramborem (1,3), krůtí kostky na zeleném hrášku, bulgur, zeleninový salát (1), džus, čajOběd
přesnídávka, loupák (1,6), čajSvačina
brambory s restovanou cibulkou, kyška (7), čajVečeře
chléb, tlačenka (1,6), čajVečeře 2

Neděle 23.9.2018

cereálie medínek, mléko (1,5,6,7,8), čajSnídaně
ovoce, čajPřesnídávka
pórková polévka (1,7), kuřecí stehna pečená, brambory, zeleninový salát (1,7), čaj, voda s citrónemOběd
mléčný řez (1,7), čajSvačina
pizza (1,7), čajVečeře
chléb, máslo, cherry rajčátka (1,6,7), 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.


