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Pondělí 28.1.2019

jeníkův lup, mléko (1,5,6,7,8), čajSnídaně
chléb, flóra, apetito (1,6,7), kubíkPřesnídávka
karotková polévka (7), rajská omáčka s masovými kuličkami, těstoviny (1,3), voda s citrónem, voda se sirupemOběd
ovocná miska s brusinkami, čajSvačina
domácí paštika z kuřecích jater, bageta, zelenina (1,6,7), čajVečeře
babiččin rohlíček (1,3,7,12), čajVečeře 2

Úterý 29.1.2019

chléb, máslo, med, mléko (1,6,7), čajSnídaně
rohlík, flóra, šunka (1), čajPřesnídávka
drůbeží vývar se zeleninou a těstovinou (9), zapékaná tilápie s brokolicí a sýrem, bramb.kaše, zeleninový salát (4,7), minerálka, voda s
citrónem

Oběd

muffiny (1,3,7), ovoce, čajSvačina
bramborový guláš, chléb (1,6), čajVečeře
uzel se sýrem (1,7), čajVečeře 2

Středa 30.1.2019

jahodové musli, mléko (1,5,6,7,8), čajSnídaně
houska, žervé (1,7,8), čajPřesnídávka
krupicová polévka se zeleninou (1,9), chilli con carne (hovězí), tortilla, zelenina (1), voda s citrónem, moštOběd
zakysaný dezert cavalier (7), ovoce, čajSvačina
koprová omáčka, brambory, vejce (1,3,7), čajVečeře
chléb, flóra, niva (1,6,7), čajVečeře 2

Čtvrtek 31.1.2019

makový závin, mléko (1,3,7,8), čajSnídaně
chléb procorn, flóra, salámový sýr (1,6,7,11), čajPřesnídávka
hráškový krém s krutony (1,6,7), sýrové řízečky, brambory, zelenina, tatarka (1,3,7), voda se sirupem, voda s citrónemOběd
plundrová tyčinka s příchutí p+s (1,7), ovoce, čajSvačina
bulgur s meruňkami a tvarohem (1,7), čajVečeře
chléb, flóra, duko (1,6,7), čajVečeře 2

Pátek 1.2.2019

čokokuličky, mléko (1,7), čajSnídaně
ovoce, čajPřesnídávka
vločková polévka se zeleninou (1,9), pečená kuřecí stehna, rýže, zeleninový salát (1,7), minerálka, voda s citrónemOběd
řecký jogurt, sojáček (1,6,7), čajSvačina
sendvič s tuňákem a zeleninou (1,4,7), čajVečeře
bramborový croissant (1,7), čajVečeře 2

Sobota 2.2.2019

chléb ve vajíčku (1,3,6), čajSnídaně
ovoce, čajPřesnídávka
bramborová polévka (1), vepřové nudličky na zelenině, hranolky, voda s citrónem, džusOběd
termix, loupák (1,6,7), čajSvačina
hrachová kaše s restovanou cibulkou, chléb (1,6), čajVečeře
kobliha (1,3,6,7,8), čajVečeře 2

Neděle 3.2.2019

cornflakes, mléko (1,7), čajSnídaně
ovoce, čajPřesnídávka
polévka z kořenové zeleniny (9), pečené krůtí maso, kysané zelí, brambory (1), voda se sirupem, čajOběd
chléb, máslo, cherry rajčátka (1,6,7), čajSvačina
špagety, sýr, kečup (1,3,7), čajVečeře
mléčná rýže (1,7), 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.


