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Pondělí 5.11.2018

pletýnka, flóra, kiri, mléko (1,7,8), čajSnídaně
marmeládový šáteček (1,3,7), kubíkPřesnídávka
polévka hokaidó s krutony (1,6,7), kuřecí steak, bramborová kaše, mrkvový salát s ananasem (7), voda s citrónem, minerálkaOběd
pierot (7), ovoce, čajSvačina
kuskus s restovanou zeleninou sypaný parmezánem (1,7), čajVečeře
chléb, máslo, pažitka (1,6,7), čajVečeře 2

Úterý 6.11.2018

cereálie čtyřlístek, mléko (1,5,6,7,8), čajSnídaně
loupák se sýrem (1,7), čajPřesnídávka
pórková polévka (1,7), hovězí tokáň, rýže, zelenina (1), ovocný mošt, voda s citrónemOběd
chléb, špenátová pomazánka (1,6,7), ovoce, čajSvačina
tvarohové taštičky s máslem a cukrem (1,7), čajVečeře
procorn bulka, cottage (1,6,7,11), čajVečeře 2

Středa 7.11.2018

chléb, máslo, med, mléko (1,6,7), čajSnídaně
houska, ředkvičková pomazánka (1,7,8), čajPřesnídávka
drůbeží vývar s nudlemi a zeleninou (1,3,9), tortilla plněná rybími kousky a zeleninou, s domácím dresinkem (1,3,4,7), voda s citrónem,
minerálka

Oběd

plundrová tyčinka s příchutí pizza+sýr (1,7), ovoce, čajSvačina
krůtí se zeleným hráškem, brambory, zeleninový salát (1), čajVečeře
meruňkový koláč (1,3,7,12), čajVečeře 2

Čtvrtek 8.11.2018

ciniminies, mléko (1,7), čajSnídaně
rohlík, flóra, šunka (1), čajPřesnídávka
květáková polévka (1,7), vepřové nudličky na česneku, šťouchané brambory, zelný salát s koprem (1,7), voda se sirupem,                     
voda s citrónem

Oběd

domácí vločkové řezy (1,7), ovoce, čajSvačina
těstovinový salát s kuřecím masem, zeleninou a bílým jogurtem (1,3,7), čajVečeře
chléb, budapešťská pomazánka (1,6,7), čajVečeře 2

Pátek 9.11.2018

sladký uzel s mákem, mléko nebo granko (1,3,5,7,8), čajSnídaně
chléb, flóra, plátkový sýr (1,6,7), čajPřesnídávka
krupicová polévka se zeleninou (1,9), pečená kachní stehna, červené zelí, bramborový knedlík (1), voda s citrónem, minerálkaOběd
chia pudink s ovocem (7), ovoce, čajSvačina
rybí pomazánka, chléb, zelenina (1,4,6,7), čajVečeře
anglická houska (1,7), čajVečeře 2

Sobota 10.11.2018

oříškové musli, mléko (1,5,6,7,8), čajSnídaně
ovoce, čajPřesnídávka
zeleninová polévka (9), brambory mnoha sýrů, zeleninový salát (3,7), džus, čajOběd
pribináček, rohlík (1,7), čajSvačina
čočka s baby karotkou, chléb (1,6), čajVečeře
chléb, flóra, apetito (1,6,7), čajVečeře 2

Neděle 11.11.2018

hemenex, chléb (1,3,6), čajSnídaně
ovoce, čajPřesnídávka
mrkvová polévka (1,7), čevabčiči s hořčicí a cibulí, brambory, zeleninový salát (1,3,10), čaj, voda se sirupemOběd
7 days (1,5,6,7,8), čajSvačina
špagety, sýr, kečup (1,3,7), čajVečeře
pařížský salát, veka (1,3,7,10), čajVečeře 2

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


