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Pondělí 3.12.2018

chléb, máslo, med, mléko (1,6,7), čajSnídaně
cereální raženka, flóra, smetanito (1,3,6,7,8,11), kubíkPřesnídávka
rybí polévka se zeleninou (4,7), gratinované vepřové kotlety, šťouchané brambory, zeleninový salát (7),                                                              
voda s citrónem, ovocný mošt

Oběd

chléb, pomazánka z červené čočky (1,6,7), ovoce, čajSvačina
krupicová kaše s máslem, cukrem a kakaem (1,7), čajVečeře
loupák s párkem (1,6,7), čajVečeře 2

Úterý 4.12.2018

oříškové musli, mléko (1,5,6,7,8), čajSnídaně
švédský chléb, flóra, salámový sýr (1,5,6,7), čajPřesnídávka
zeleninová polévka (9), hovězí svíčková se šlehačkou a brusinkami, karlovarský knedlík (1,3,7,9), minerálka, voda s citrónemOběd
muffin (1,3,7), ovoce, čajSvačina
francouzské brambory, zeleninový salát (3,7), čajVečeře
chléb, máslo, pažitka (1,6,7), čajVečeře 2

Středa 5.12.2018

čert, mléko nebo granko (1,3,5,7,8), čajSnídaně
rohlík, flóra, šunka (1), čajPřesnídávka
karotková polévka s oves. vločkami (1,7), těstoviny penne s rajčaty, mozerellou a kuřecím masem (1,3,7), voda s citrónem,                                              
voda se sirupem

Oběd

domácí šlehaný tvaroh (7), ovoce, čajSvačina
sójové ragú, hranolky, zelenina (1,6,9), čajVečeře
ořechový hřeben (1,3,7,8), čajVečeře 2

Čtvrtek 6.12.2018

cereálie čtyřlístek, mléko (1,5,6,7,8), čajSnídaně
chléb, pomazánkové máslo, mrkev (1,6,7), čajPřesnídávka
frankfurtská polévka (1,7), rybí karbanátek, bramborová kaše, zeleninový salát (1,3,4,7), voda s citrónem, minerálkaOběd
ostraváček, croissant (1,7), ovoce, čajSvačina
domácí pochoutkový salát, fit bageta (1,3,6,7), čajVečeře
dýňový suk (1,7), čajVečeře 2

Pátek 7.12.2018

chléb, flóra, lučina, mléko (1,6,7), čajSnídaně
čokorolka (1,5,6,7,8), čajPřesnídávka
žampionový krém s krutony (1,6,7), krůtí medailonky, zelenina na páře, rýže (1), voda s citrónem, džusOběd
ovesná svačinka s oříšky (1,7,8), ovoce, čajSvačina
brambory s restovanou cibulkou, kyška (7), čajVečeře
chléb, vepřové ve vlastní šťávě (1,6), čajVečeře 2

Sobota 8.12.2018

ciniminies, mléko (1,7), čajSnídaně
ovoce, čajPřesnídávka
česneková polévka s bramborem (1), zeleninový kuskus sypaný sýrem, salát z čínského zelí (1,7), voda s citrónem, čajOběd
dezert milko s jablky a skořicí (7), čajSvačina
fazolový kotlík, chléb (1,6), čajVečeře
plundrový šáteček (1,7), čajVečeře 2

Neděle 9.12.2018

vaječina, chléb (1,3,6), čajSnídaně
ovoce, čajPřesnídávka
drůbeží vývar se zeleninou (9), kuře na paprice, těstoviny (1,3,7), voda s citrónem, minerálkaOběd
biskupský chlebíček (1,3,7,8), čajSvačina
obložená veka (1,7), čajVečeře
chléb, flóra, kedluben (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.


