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Pondělí 13.5.2019

Vánočka, máslo, mléko nebo Granko (1,5,7,8), čajSnídaně
Slunečnicový chléb, ředkvičková pomazánka (1,7), KubíkPřesnídávka
Karotková polévka (1,7), Španělský ptáček, rýže, zeleninový salát (1,3,10), voda s citrónem, džusOběd
Bramborový croissant (1,7), ovoce, čajSvačina
Taštičky s tvarohem, máslem a cukrem (1,3,7), čajVečeře
Chléb, flóra, paštika (1,6), čajVečeře 2

Úterý 14.5.2019

Jeníkův lup, mléko (1,5,6,7,8), čajSnídaně
Chléb, flóra, Smetanito (1,6,7), čajPřesnídávka
Špenátová polévka (1,7), Kuřecí prsa stroganov, opékané brambory, zelenina (1,7), minerálka, voda s citrónemOběd
Domácí tiramisu (1,3,7), ovoceSvačina
Čočka na kyselo, vejce, chléb (1,3,6), čajVečeře
Cereální šáteček s nivou (1,6,7,11), čajVečeře 2

Středa 15.5.2019

Chléb, flóra, žervé, mléko (1,6,7), čajSnídaně
Rohlík, flóra, šunka (1), čajPřesnídávka
Hrachová polévka (1), Rybí karbanátek, bramborová kaše, zeleninový salát (1,3,7), voda s citrónem, voda se sirupemOběd
Ovesná svačinka s kokosem (1,7,8), ovoce, čajSvačina
Obložená bageta (1,7), čajVečeře
Acidofilní mléko, houska (1,7,8), čajVečeře 2

Čtvrtek 16.5.2019

Musli, mléko (1,5,6,7,8), čajSnídaně
Švédský chléb, flóra, salámový sýr (1,5,7,8), čajPřesnídávka
Krupicová polévka se zeleninou (1,9), Bulgur s červenými fazolemi, hlívou ústřičnou a kapiemi, zelenina (1), voda se sirupem, voda s
citrónem

Oběd

Chléb, tvarohová pomazánka (1,6,7), ovoce, čajSvačina
Brokolice se sýrovou omáčkou, brambory (1,7), čajVečeře
Ořechový hřeben (1,3,7,8), čajVečeře 2

Pátek 17.5.2019

Cornflakes, mléko (1,7), čajSnídaně
Dýňový suk (1,7), čajPřesnídávka
Jarní zeleninová polévka (9), Segedínský guláš, houskový knedlík (1,3,7), minerálka, voda s citrónemOběd
Donut s polevou (1,3,7), ovoce, čajSvačina
Tortilla s mozzarellou, zeleninou a dresinkem (1,7), čajVečeře
Chléb, máslo, pažitka (1,6,7), čajVečeře 2

Sobota 18.5.2019

Chléb ve vajíčku (1,3,6), čajSnídaně
Ovoce, čajPřesnídávka
Pórková polévka s bramborem (1,7), Zapékané těstoviny s cherry rajčátky a krůtím masem, zeleninový salát (1,3,7), voda s citrónem,
mošt

Oběd

Ostraváček, loupák (1,6,7), čajSvačina
Rybí pomazánka, chléb, zelenina (1,4,6,7), čajVečeře
Šáteček (1,3,7), čajVečeře 2

Neděle 19.5.2019

Ciniminies, mléko (1,7), čajSnídaně
Ovoce, čajPřesnídávka
Česneková polévka s krutony (1,6), Kuřecí stehna na mrkvi, brambory, zelenina (7), voda s citrónem, čajOběd
Mléčná rýže (1,7), čajSvačina
Pizza (1,7), čajVečeře
Veka, Česmílek (1,7), 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.


