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Pondělí 27.5.2019

Medínek, mléko (1,7), čajSnídaně
Houska, jarní pomazánka (1,7,8), KubíkPřesnídávka
Polévka z červené čočky (1), Sýrové řízečky, hranolky, zeleninový salát  s dresinkem (1,3,7), voda s citrónem, minerálkaOběd
Chléb, máslo, cherry rajčata (1,6,7), ovoce, čajSvačina
Bulgur s meruňkami a tvarohem (1,7), čajVečeře
Chléb, flóra, niva (1,7), čajVečeře 2

Úterý 28.5.2019

Bartoňův loupák, mléko (1,6,7), čajSnídaně
Chléb, flóra, strouhaný sýr (1,6,7), čajPřesnídávka
Frankfurtská polévka (1,7), Kuřecí roláda, rýže, zeleninový salát (1,3,7), voda se sirupem, voda s citrónemOběd
Fit biscuit, jogurt (1,5,6,7,8), ovoce, čajSvačina
Koprová omáčka, brambory, vejce (1,3,7), čajVečeře
Dýňová kostka (1,7), čajVečeře 2

Středa 29.5.2019

Cornflakes, mléko (1,7), čajSnídaně
Rohlík, flóra, šunka (1), čajPřesnídávka
Jáhlová polévka se zeleninou (1,9), Hovězí kousky v kapustě, brambory (1), voda s citrónem, minerálkaOběd
Domácí Honzovy buchty (1,3,7), ovoce, čajSvačina
Zeleninový kuskus (1,2,3,4,6,7,8,9,10,11), čajVečeře
Dezert Matylda (7), čajVečeře 2

Čtvrtek 30.5.2019

Chléb, máslo, džem, mléko (1,6,7), čajSnídaně
Plundrová tyčinka s příchutí P+S (1,7), čajPřesnídávka
Zeleninový vývar (9), Šoulet s restovanou cibulkou a uzeným masem, chléb (1,6), voda se sirupem, voda s citrónemOběd
Pudink s ovocem (1,7), ovoce, čajSvačina
Krůtí maso ve vlastní šťávě, brambory, zeleninový salát, čajVečeře
Chléb, flóra, sardinky (1,4,6), čajVečeře 2

Pátek 31.5.2019

Musli, mléko (1,5,6,7,8), čajSnídaně
Chléb, flóra, Duko (1,6,7), čajPřesnídávka
Brokolicový krém s krutony (1,6,7), Zapékané rybí filé, bramborová kaše, zeleninový salát (4,7), voda s citrónem, džusOběd
Jablečná kapsa (1,3), ovoce, čajSvačina
Domácí pochoutkový salát, bageta (1,3,6,7,8), čajVečeře
Chléb, cottage (1,6,7), čajVečeře 2

Sobota 1.6.2019

Rohlík, flóra, paštika (1), čajSnídaně
Odjezd dětí na akci - s sebou: Kuřecí plátek, chléb, zelenina, koblihy, houska se sýrem, jablko, oplatek, minerálka 1,5l (1,3,6,7,8)Přesnídávka
Obložený chléb (1,6,7), čajVečeře
Ovesná svačinka s kokosem (1,5,6,7,8), čajVečeře 2

Neděle 2.6.2019

Jeníkův lup, mléko (1,5,6,7,8), čajSnídaně
Ovoce, čajPřesnídávka
Polévka z kořenové zeleniny (9), Ražničí (vepřové), šťouchané brambory, zeleninový salát , čaj, voda se sirupemOběd
Biskupský chlebíček (1,3,8), čajSvačina
Boloňské špagety sypané sýrem (1,3,7), čajVečeře
Veka, pomazánkové máslo, paprika (1,7), čajVečeře 2

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

Seznam alergenů:


