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Pondělí 11.2.2019

cereální polštářky, mléko (1,5,6,7,8), čajSnídaně
tvarohová pomazánka, malá pletýnka (1,7,11), kubíkPřesnídávka
cibulačka s krutony (1,6), gratinovaná vepřová kotleta, bramborová kaše, zelenina (1,3,7), voda s citrónem, minerálkaOběd
domácí jablečný závin (1,3), ovoce, čajSvačina
mexické fazole, chléb (1,6), čajVečeře
řecký jogurt, makovka (1,3,7,8), čajVečeře 2

Úterý 12.2.2019

musli, mléko (1,5,6,7,8), čajSnídaně
chléb, flóra, jemně strouhaný sýr (1,6,7)Přesnídávka
jáhlová polévka se zeleninou (1,9), králík na smetaně, karlovarský knedlík (1,3,7), voda se sirupem, voda s citrónemOběd
jogurtová pochoutka s ananasem (7), ovoce, čajSvačina
zdravý karbanátek, brambory, zeleninový salát (1,3,7), čajVečeře
svatební koláček (1,3,7,8), čajVečeře 2

Středa 13.2.2019

chléb, máslo, med, mléko (1,6,7), čajSnídaně
rohlík, flóra, šunka (1), čajPřesnídávka
gulášová polévka (1), kuřecí roláda, brambory, zeleninový salát (3,7), voda s citrónem, ovocný moštOběd
ovesná kaše s ovocem (1,7), ovoce, čajSvačina
sýrová pomazánka, chléb, zelenina (1,6,7), čajVečeře
sezámek, mléko (1,6,7,11), čajVečeře 2

Čtvrtek 14.2.2019

chocco balls, mléko (1,7), čajSnídaně
cereální raženka, flóra, duko, mrkev (1,6,7,8,11), čajPřesnídávka
rajská polévka s kapáním (1,3), zeleninový kuskus se sýrem, salát z čínského zelí (1,3,5,6,7,8,9), minerálka, voda s citrónemOběd
dýňový suk (1,7), ovoce, čajSvačina
tvarohové taštičky s máslem a cukrem (1,7), čajVečeře
chléb, flóra, camembert (1,6,7), čajVečeře 2

Pátek 15.2.2019

chléb, flóra, apetito, mléko (1,6,7), čajSnídaně
koblihy (1,3,6,7,8), čajPřesnídávka
kapustová polévka (1), hovězí na slanině, rýže, zeleninový salát (1), voda s citrónem, voda se sirupemOběd
ostraváček, rohlík (1,7), ovoceSvačina
pizza (1,7), čajVečeře
budapešťská pomazánka, chléb (1,6,7), čajVečeře 2

Sobota 16.2.2019

vaječina, chléb (1,3,6), čajSnídaně
ovoce, čajPřesnídávka
zeleninová polévka (9), rybí filé, šťouchané brambory, kompot (4,7), minerálka, čajOběd
přesnídávka, kukuřičné křupky, čajSvačina
vepřové ve vlastní šťávě, chléb, zelenina (1,6), čajVečeře
plundrový šáteček (1,3,7), čajVečeře 2

Neděle 17.2.2019

cornflakes, mléko (1,7), čajSnídaně
ovoce, čajPřesnídávka
hrachová polévka (1), kuřecí na žampionech, těstoviny, zeleninový salát (1,3), čaj, džusOběd
biskupský chlebíček (1,3,8), čajSvačina
brambory s restovanou cibulkou, kyška (7), čajVečeře
pařížský salát, veka (1,3,7), 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.


