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Pondělí 17.12.2018

chléb, flóra, paštika (1,6), čajSnídaně
malá pletýnka, flóra, smetanito (1,7,11), kubíkPřesnídávka
celerová polévka (9), rajská omáčka, masové kuličky, těstoviny (1,3), voda s citrónem, voda se sirupemOběd
meruňkový koláč (1,3,7,12), ovoce, čajSvačina
vajíčková pomazánka, chléb, zelenina (1,3,6,7), čajVečeře
cereální šáteček s nivou (1,6,7,11), čajVečeře 2

Úterý 18.12.2018

ciniminies, mléko (1,7), čajSnídaně
chléb, flóra, plátkový sýr (1,6,7), čajPřesnídávka
jáhlová polévka se zeleninou (1,9), hovězí kousky v mrkvi, brambory (1,7), voda s citrónem, minerálkaOběd
řecký jogurt, sezámek (1,6,7,11), ovoce, čajSvačina
pizza (1,7), čajVečeře
chléb, tlačenka (1,6), čajVečeře 2

Středa 19.12.2018

chléb, pomazánkové máslo, melta (1,6,7), čajSnídaně
rohlík, flóra, šunka (1), čajPřesnídávka
dršťková polévka z hlívy ústřičné (1), pečené kuřecí stehno, rýže, zeleninový salát (1,7), voda s citrónem, ovocný moštOběd
sýrový uzel (1,7), ovoce, čajSvačina
tvarohové taštičky s máslem a cukrem (1,3,7), čajVečeře
chléb, flóra, salámový sýr (1,6,7), čajVečeře 2

Čtvrtek 20.12.2018

cereálie čtyřlístek, mléko (1,7), čajSnídaně
chléb, flóra, lučina (1,6,7), čajPřesnídávka
hrachová polévka, chléb (1,6), voda s citrónem, voda se sirupemOběd
ovoce, občerstvení (1,3,5,6,7,8,9,10), kofola, fantaSvačina
slavnostní večeře: bramborový salát, kuřecí řízek(1,3,7), minerálkaVečeře
občerstvení (1,3,5,6,7,8,9,10), čajVečeře 2

Pátek 21.12.2018

makový závin, mléko (1,3,7,8), čajSnídaně
obložená houska (1,7,8), čajPřesnídávka
kmínová polévka s krutony (1,3,6), zapékané brambory, zeleninový salát (3,7), minerálka, voda s citrónemOběd
vánoční taška (1,3,5,7,8), ovoce, čajSvačina
špagety, sýr, kečup (1,3,7), čajVečeře
actimel, rohlík (1,7), čajVečeře 2

Sobota 22.12.2018

jahodové musli, mléko (1,5,6,7,8), čajSnídaně
ovoce, čajPřesnídávka
zelňačka (1,7), sekaná s panenkou, bramborová kaše, zeleninový salát (1,3,7), čaj, džusOběd
přesnídávka, loupák (1,6), čajSvačina
sendvič s tuňákem a zeleninou (1,4,7), čajVečeře
chléb, budapešťská pomazánka (1,6,7), čajVečeře 2

Neděle 23.12.2018

sváteční pletenec, mléko (1,3,5,7), čajSnídaně
ovoce, čajPřesnídávka
polévka z kořenové zeleniny (9), krůtí na zeleném hrášku, bulgur (1), voda se sirupem, čajOběd
mléčná krupice (1,7), čajSvačina
čočka s baby karotkou, chléb (1,6), čajVečeře
7 days (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.


