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Pondělí 8.4.2019

Vánočka, máslo, mléko nebo Granko (1,3,5,7), čajSnídaně
Chléb, flóra, plátkový sýr (1,6,7), KubíkPřesnídávka
Hráškový krém s krutony (1,6,7), Králičí stehýnka na rozmarýnu a šalvěji, bramborová kaše, zelenina (7), voda s citrónem, džusOběd
Ovesná svačinka s kokosem (1,7), ovoce, čajSvačina
Guláš z hlívy ústřičné s bramborem, chléb (1,6), čajVečeře
Anglická houska (1,7), čajVečeře 2

Úterý 9.4.2019

Chocco balls, mléko (1,7), čajSnídaně
Rohlík, flóra, šunka (1), čajPřesnídávka
Kmínová polévka s kapáním (1,3), Tortilla s rybími kousky a zeleninou s domácím dresinkem (1,3,4,7), voda se sirupem, voda s citrónemOběd
Muffin (1,3,7), ovoce, čajSvačina
Koprová omáčka, brambory, vejce (1,3,7), čajVečeře
Chléb, pomazánkové máslo, paprika (1,6,7), čajVečeře 2

Středa 10.4.2019

Chléb, flóra, Kiri, mléko (1,6,7), čajSnídaně
Ořechový hřeben (1,3,6,7,8), čajPřesnídávka
Zeleninový vývar s kroupami (1,9), Šunkofleky, zelný salát s koprem (1,3,7), voda s citrónem, minerálkaOběd
Termix, rohlík (1,7), ovoce, čajSvačina
Kuřecí plátek, brambory, zelenina, čajVečeře
Chléb, flóra, camembert (1,6,7), čajVečeře 2

Čtvrtek 11.4.2019

Musli, mléko (1,5,6,7,8), čajSnídaně
Chléb, máslo, ředkvička (1,6,7), čajPřesnídávka
Krupicová polévka se zeleninou (1,9), Fazole v tomatové omáčce s restovanou zeleninou, chléb procorn (1,6,7,11), voda se sirupem,
voda s citrónem

Oběd

Loupák se sýrem (1,6,7), ovoce, čajSvačina
Palačinky s tvarohem nebo džemem (1,3,7), čajVečeře
Sezámek, mléko (1,6,7,11), čajVečeře 2

Pátek 12.4.2019

Medínek, mléko (1,5,6,7,8), čajSnídaně
Pomazánka z červené čočky, chléb (1,6,7), čajPřesnídávka
Kedlubnová polévka (1,7), Hovězí kousky na víně, šťouchané brambory, zeleninový salát (1), minerálka, voda s citrónemOběd
Fit tyčinka Smoothie, jogurt (7), ovoce, čajSvačina
Obložená bageta (1,7), čajVečeře
Plundrová tyčinka s příchutí P+S (1,7), čajVečeře 2

Sobota 13.4.2019

Cereálie Čtyřlístek, mléko (1,5,6,7,8), čajSnídaně
Ovoce, čajPřesnídávka
Drůbeží vývar s nudlemi (1,3,9), Rizoto s kuřecím masem, zeleninový salát (1,7), voda s citrónem, moštOběd
Domácí koláč (1,3,7), čajSvačina
Zapékaný květák se sýrem, brambory, kompot (7), čajVečeře
Topinka s Ďábelskými tousty (1,6), čajVečeře 2

Neděle 14.4.2019

Hemenex, chléb (1,3,6), čajSnídaně
Ovoce, čajPřesnídávka
Pohanková polévka se zeleninou (1,9), Krůtí maso ve vlastní šťávě, brambory, zeleninový salát (1), voda s citrónem, čajOběd
Mléčná rýže (1,7), čajSvačina
Rybí pomazánka, veka, zelenina (1,4,7), čajVečeře
7 days (1,5,6,7,8), čajVečeře 2

Změna jídelníčku vyhrazena. Jídlo je určeno k okamžité spotřebě. Bližší informace o alergenech č. 1 a 8 podá vydávající.

Seznam alergenů:


