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Pondělí 3.6.2019

Chléb, flóra, Smetanito, mléko (1,6,7), čajSnídaně
Meruňkový koláč (1,3,7,12), KubíkPřesnídávka
Zeleninová polévka (9), Hovězí svíčková se šlehačkou a brusinkami, karlovarský knedlík (1,3,7,9), minerálka, voda s citrónemOběd
Tvarohová pochoutka s ananasem (7), ovoce, čajSvačina
Tilápie na másle, brambory, zeleninový salát (4,7), čajVečeře
Loupák se sýrem (1,6,7), čajVečeře 2

Úterý 4.6.2019

Ciniminies, mléko (1,7), čajSnídaně
Rajčatové žervé, kaiserka (1,5,6,7,8), čajPřesnídávka
Žampionový krém s krutony (1,6,7), Cizrnové placičky, nové brambory s pažitkou, okurkový salát s jogurtem (1,7), džus, voda s citrónemOběd
Drožďová pomazánka, chléb, zelenina (1,3,6,7), ovoce, čajSvačina
Krupicová kaše s máslem, cukrem a kakaem (1,7), čajVečeře
Mamma mia rohlík (1,6), čajVečeře 2

Středa 5.6.2019

Croissant, mléko nebo Granko (1,3,7,8), čajSnídaně
Slunečnicový chléb, máslo, kedluben (1,7), čajPřesnídávka
Mrkvová polévka s kapáním (1,3,7), Lasagne s mletým masem, zelenina (1,3,7), voda se sirupem, voda s citrónemOběd
Jogurtové mléko, rohlík (1,7), ovoce, čajSvačina
Selská omeleta (3), čajVečeře
Chléb, flóra, hermelín (1,6,7), čajVečeře 2

Čtvrtek 6.6.2019

Musli, mléko (1,5,6,7,8), čajSnídaně
Chléb, flóra, salámový sýr (1,6,7), čajPřesnídávka
Gulášová polévka (1), Restovaná drůbeží játra, opékané brambory, zelenina, dresink (1,7), voda s citrónem, minerálkaOběd
Domácí jahodová bublanina (1,3,7), ovoce, čajSvačina
Jemná česneková pomazánka, bagetka, zelenina (1,7), čajVečeře
Škvarkový pagáček, mléko (1,7), čajVečeře 2

Pátek 7.6.2019

Chléb, máslo, džem, mléko (1,6,7), čajSnídaně
Rohlík, flóra, šunka (1), čajPřesnídávka
Rybí polévka se zeleninou (4,7,9), Kuřecí prsíčka na medu a tymiánu, bramborová kaše, zeleninový salát (7), voda se sirupem, voda s
citrónem

Oběd

Listový šáteček (1,3,7), ovoce, čajSvačina
Mexické fazole, chléb (1,6), čajVečeře
Sýr a křup (1,7), čajVečeře 2

Sobota 8.6.2019

Vaječina, chléb (1,3,6), čajSnídaně
Ovoce, čajPřesnídávka
Kmínová polévka s bramborem (1,3), Rizoto s krůtím masem sypané sýrem, zeleninový salát (1,7), džus, čajOběd
Termix, bebe sušenky (1,5,6,7,8), čajSvačina
Brambory s cibulkou, kyška (7), čajVečeře
Chléb, anglická slanina (1,6), čajVečeře 2

Neděle 9.6.2019

Čokokuličky, mléko (1,7), čajSnídaně
Ovoce, čajPřesnídávka
Pórková polévka (1,7), Vepřová pečeně, kysané zelí, brambory (1), minerálka, čajOběd
Biskupský chlebíček (1,3,8), čajSvačina
Sendvič se sýrem a zeleninou (1,7), čajVečeře
Přesnídávka, piškoty (1,3), 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.


