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Pondělí 19.11.2018

vánočka, máslo, mléko nebo granko (1,3,6,7,8), čajSnídaně
chléb, lehká pomazánka s cizrnou (1,6,7,11), kubíkPřesnídávka
zeleninový vývar s nudlemi (1,3,9), koprová omáčka, brambory, mleté hovězí maso (1,7), voda s citrónem, voda se sirupemOběd
tvarohová matylda (7), ovoce, čajSvačina
domácí sýrová roláda, fit bagetka, zelenina (1,5,6,7,8), čajVečeře
ořechový hřeben (1,6,7,8), čajVečeře 2

Úterý 20.11.2018

ciniminies, mléko (1,7), čajSnídaně
rohlík, flóra, šunka (1), čajPřesnídávka
rajská polévka s kapáním (1,3,7), srdíčko na slanině, rýže, zeleninový salát (1), ovocný mošt, voda s citrónemOběd
bramborový croissant (1,7), ovoce, čajSvačina
žemlovka s jablky, máslem a cukrem (1,3,7), čajVečeře
chléb, flóra, camembert (1,6,7), čajVečeře 2

Středa 21.11.2018

malá pletýnka, pomazánkové máslo, mléko (1,7,11), čajSnídaně
dýňový suk, musli tyčinka (1,5,6,7,8), čajPřesnídávka
kedlubnová polévka (1,7), sýrové řízečky, brambory, dresink, zelenina (1,3,7), voda s citrónem, minerálkaOběd
domácí ovocný koláč (1,3,7), ovoce, čajSvačina
mexické fazole, chléb (1,6), čajVečeře
řecký jogurt, sezámek (1,6,7,11), čajVečeře 2

Čtvrtek 22.11.2018

cereálie čtyřlístek, mléko (1,5,6,7,8), čajSnídaně
chléb, flóra, jemně strouhaný sýr (1,6,7), čajPřesnídávka
pohanková polévka se zeleninou (1,9), segedínský guláš, houskový knedlík (1,3,7), voda s citrónem, voda se sirupemOběd
drožďová pomazánka, chléb (1,3,6,7), ovoce, čajSvačina
mahi mahi na pórku, brambory, zeleninový salát (4,7), čajVečeře
cereální šáteček s nivou (1,6,7,11), čajVečeře 2

Pátek 23.11.2018

slunečnicový chléb, flóra, apetito, mléko (1,7), čajSnídaně
babiččin rohlíček (1,3,7,12), čajPřesnídávka
polévka z červené čočky (1,9), špecle s masovými kuličkami a krémovou omáčkou, zelenina (1,7), minerálka, voda s citrónemOběd
jogurtové mléko, houska (1,7,8), ovoce, čajSvačina
bramborové placky (1,3,7), čajVečeře
chléb, máslo, ředkvička (1,6,7), čajVečeře 2

Sobota 24.11.2018

jahodové musli, mléko (1,5,6,7,8), čajSnídaně
ovoce, čajPřesnídávka
zeleninová polévka s bramborem (9), rizoto s kuřecím masem, zeleninou a sýrem, zeleninový salát (1,7), džus, voda s citrónemOběd
termix, loupák (1,6,7), čajSvačina
sekaná s panenkou, brambory, sterilovaný okurek (1,3), čajVečeře
rohlík, lučina (1,7), čajVečeře 2

Neděle 25.11.2018

chléb, máslo, vařené vejce (1,3,6,7), čajSnídaně
ovoce, čajPřesnídávka
hráškový krém s krutony (1,6,7), krůtí medailonky, brambory, zeleninový salát, čaj, voda s citrónemOběd
sýr a křup (1,7), oplatek (1,5,6,7,8), čajSvačina
tuňáková pomazánka, veka, zelenina (1,4,7), čajVečeře
chléb, tlačenka (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.


