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Pondělí 4.2.2019

cereálie čtyřlístek, mléko (1,5,6,7,8), čajSnídaně
chléb, flóra, plátkový sýr (1,6,7), kubíkPřesnídávka
rybí polévka se zeleninou (4,7,9), hovězí na česneku, brambory, zeleninový salát (1), minerálka, voda s citrónemOběd
skořicový šnek (1,7), ovoce, čajSvačina
těstovinový salát s kuřecím masem a bílým jogurtem (1,3,7), čajVečeře
chléb, flóra, paštika (1,6), čajVečeře 2

Úterý 5.2.2019

chléb, flóra, lučina, mléko (1,6,7), čajSnídaně
loupák se sýrem (1,6,7), čajPřesnídávka
zelňačka (1,7), buchtičky s krémem (1,3,7), voda se sirupem, voda s citrónemOběd
jemná česneková pomazánka, rohlík (1,7), ovoce, čajSvačina
sójové ragú, brambory, zeleninový salát (1,6,9), čajVečeře
dýňová kostka, mléko (1,7), čajVečeře 2

Středa 6.2.2019

ciniminies, mléko (1,7), čajSnídaně
chléb procorn, pomazánka z červené čočky (1,6,7,11), čajPřesnídávka
kulajda (1,3,7), kuřecí plátek v trojobalu, bramborová kaše, salát z červené řepy (1,3,7), minerálka, voda s citrónemOběd
malinový cheesecake (1,3,7), ovoce, čajSvačina
srbské rizoto sypané parmezánem, zelenina (1,7), čajVečeře
škvarkový pagáček (1,7), čajVečeře 2

Čtvrtek 7.2.2019

švédský chléb, flóra, smetanito, mléko (1,5,6,7), čajSnídaně
ořechový hřeben (1,3,6,7), čajPřesnídávka
zeleninová polévka (9), šoulet s restovanou cibulkou a uzeným masem, sterilovaný okurek, chléb (1,6), voda s citrónem, voda se sirupemOběd
jogurt, houska (1,7), ovoce, čajSvačina
brambory mnoha sýrů, zeleninový salát (7), čajVečeře
chléb, flóra, cottage (1,6,7), čajVečeře 2

Pátek 8.2.2019

chléb, flóra, džem, mléko (1,6,7), čajSnídaně
rohlík, domácí šunková pěna (1,7), čajPřesnídávka
drožďová polévka se zeleninou (9), losos s bylinkovým máslem, brambory, zeleninový salát (4,7), voda s citrónem, džusOběd
tvaroh milko s jablky a skořicí (7), ovoce, čajSvačina
zeleninové tousty (1,7), čajVečeře
krémka (1,3,7), čajVečeře 2

Sobota 9.2.2019

oříškové musli, mléko (1,5,6,7,8), čajSnídaně
ovoce, čajPřesnídávka
česneková polévka s vejcem (3), zapékané těstoviny s kuřecím masem, zeleninový salát (1,3,7), voda s citrónem, minerálkaOběd
kefírové mléko, loupák (1,6,7), čajSvačina
sekaná s panenkou, chléb, zelenina (1,3,6), čajVečeře
houska, flóra, kiri (1,7,8), čajVečeře 2

Neděle 10.2.2019

chléb, máslo, vařené vejce (1,6,7), čajSnídaně
ovoce, čajPřesnídávka
čočková polévka (1), špenát, gnocchi, krůtí maso (1,3), čaj, voda s citrónemOběd
rozpékané buchtičky (1,3,7), čajSvačina
rybí pomazánka, veka, zelenina (1,4,7), čajVečeře
chléb, flóra, salámový sýr (1,6,7), 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.


