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Pondělí 7.1.2019

chléb, flóra, kiri, mléko (1,6,7), čajSnídaně
ořechový hřeben (1,3,7,8), minerálka 0,5 lPřesnídávka
krupicová polévka se zeleninou (1,9), hamburská vepřová kýta, houskový knedlík (1,3,7), voda s citrónem, voda se sirupemOběd
chléb, máslo, pažitka (1,6,7), ovoce, čajSvačina
těstovinový salát se zeleninou, krůtím masem a bílým jogurtem (1,3,7), čajVečeře
bramborový croissant (1,7), čajVečeře 2

Úterý 8.1.2019

ciniminies, mléko (1,7), čajSnídaně
rohlík, domácí šunková pěna (1,7), čajPřesnídávka
žampionový krém s krutony (1,6,7), kuřecí prsa v kukuřičné košilce, bramborová kaše, zeleninový salát (1,3,7), minerálka, voda s citrónemOběd
zakysaný dezert lahůdka (7), ovoce, čajSvačina
čočka na kyselo, vejce, chléb (1,3,6), čajVečeře
dýňový suk (1,7), čajVečeře 2

Středa 9.1.2019

croissant, mléko (1,6,7), čajSnídaně
chléb, flóra, salámový sýr (1,6,7), čajPřesnídávka
gulášová polévka se sójovým masem (1,6), tvarohové taštičky s jahodami, máslem a cukrem (1,3,7), voda s citrónem, voda se sirupemOběd
špenátová pomazánka, procorn bulka (1,6,7,11), ovoce, čajSvačina
italské brambory, zeleninový salát (7), čajVečeře
škvarkový pagáček (1,7), čajVečeře 2

Čtvrtek 10.1.2019

oříškové musli, mléko (1,5,6,7,8), čajSnídaně
houska, flóra, lučina (1,7,8), čajPřesnídávka
kuřecí vývar se zeleninou a nudlemi (1,3,9), filé z tresky, restované zelené fazolky se slaninou, brambory (4,7), džus, voda s citrónemOběd
pudink s ovocem (1,7), ovoce, čajSvačina
obložená bageta (1,7), čajVečeře
kukuřičné křupky, jablko, čajVečeře 2

Pátek 11.1.2019

makový závin, mléko (1,3,7,8), čajSnídaně
švédský chléb, cizrnová pomazánka (1,5,6,7), čajPřesnídávka
zeleninová polévka (9), hovězí kostky v kapustě, brambory (1), voda s citrónem, minerálkaOběd
loupák se sýrem (1,7), ovoce, čajSvačina
selská omeleta, zelenina (3), čajVečeře
rohlík, česmílek (1,7), čajVečeře 2

Sobota 12.1.2019

cereálie čtyřlístek, mléko (1,7), čajSnídaně
ovoce, čajPřesnídávka
mrkvová polévka s vločkami (1,7), rizoto s kuřecím masem, zeleninou a sýrem, zeleninový salát (1,7), voda se sirupem, čajOběd
koblihy (1,3,6,7,12), čajSvačina
brambory s restovanou cibulkou, kyška (7), čajVečeře
chléb, tlačenka (1,6), čajVečeře 2

Neděle 13.1.2019

rozpékané kaiserky, flóra, bílá káva (1,7,8), čajSnídaně
ovoce, čajPřesnídávka
fazolová polévka (1), krůtí ve vlastní šťávě, šťouchané brambory, zeleninový salát, čaj, minerálkaOběd
jogurt, bebe sušenky (1,5,6,7,8), čajSvačina
tousty se sýrem a zeleninou (1,7), čajVečeře
budapešťská pomazánka, chléb (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.


