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Pondělí 18.2.2019

Vánočka, máslo, mléko nebo Granko (1,3,5,7), čajSnídaně
Houska, flóra, Kiri (1,7,8), KubíkPřesnídávka
Zeleninový vývar s kapáním (1,3,7), Krůtí rolka se špenátem a sýrovou omáčkou, bulgur (1,7), voda s citrónem, voda se sirupemOběd
Drožďová pomazánka, chléb procorn (1,6,7,11), ovoce, čajSvačina
Vepřový plátek, brambory, zelenina, čajVečeře
Meruňkový koláč (1,3,7,12), čajVečeře 2

Úterý 19.2.2019

Ciniminies, mléko (1,7), čajSnídaně
Slunečnicový chléb, jarní pomazánka (1,7), čajPřesnídávka
Kedlubnová polévka (7), Rybí karbanátek, bramborová kaše, zeleninový salát (1,3,4,7), minerálka, voda s citrónemOběd
Sýrový uzel (1,7), ovoce, čajSvačina
Rýžové nudle s kuřecím masem a zeleninou (1), čajVečeře
Chléb, flóra, Lučina (1,6,7), čajVečeře 2

Středa 20.2.2019

Malá pletýnka, flóra, Apetito, mléko (1,7,11), čajSnídaně
Rohlík, flóra, šunka (1), čajPřesnídávka
Kmínová polévka se zeleninou (1,9), Hovězí kousky v mrkvi, brambory (1,7), voda s citrónem, džusOběd
Chléb, máslo, ředkvička (1,6,7), ovoce, čajSvačina
Palačinky s džemem nebo tvarohem (1,3,7), čajVečeře
Bramborový croissant (1,7), čajVečeře 2

Čtvrtek 21.2.2019

Jahodové musli, mléko (1,5,6,7,8), čajSnídaně
Chléb, flóra, salámový sýr (1,6,7), čajPřesnídávka
Dršťková polévka z hlívy ústřičné (1), Čočka na kyselo, vejce, chléb (1,3,6), voda s citrónem, minerálkaOběd
Domácí tiramisu (1,3,7), ovoce, čajSvačina
Tortilla se zeleninou, mozzarellou a dresinkem (1,7), čajVečeře
Chléb, flóra, pažitka (1,6), čajVečeře 2

Pátek 22.2.2019

Chléb, pomazánkové máslo, mléko (1,6,7), čajSnídaně
Čokorolka (1,7), čajPřesnídávka
Pórková polévka (1,7), Vepřové po maďarsku, těstoviny (1,3), voda s citrónem, voda se sirupemOběd
Pierot (7), ovoce, čajSvačina
Zapékaná brokolice se sýrem, brambory, zeleninový salát (7), čajVečeře
Česmílek, rohlík (1,7), čajVečeře 2

Sobota 23.2.2019

Jeníkův lup, mléko (1,5,6,7,8), čajSnídaně
Ovoce, čajPřesnídávka
Celerová polévka s pohankou (1,9), Kuřecí stehna na kysaném zelí, brambory , voda s citrónem, čajOběd
Jogurtové mléko, loupák (1,6,7), čajSvačina
Hot dog, zelenina, hořčice nebo kečup (1,10), čajVečeře
Bebe sušenky, jablko (1,5,6,7,8), čajVečeře 2

Neděle 24.2.2019

Rozpékané kaiserky, máslo, mléko (1,7,8), čajSnídaně
Ovoce, čajPřesnídávka
Luštěninová polévka (1), Medailonky z krůtího masa, zelenina na páře, rýže (1), voda s citrónem, minerálkaOběd
Mléčný řez (1,3,7), čajSvačina
Vajíčková pomazánka, veka, zelenina (1,3,7), čajVečeře
Ovofit (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.


