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Pondělí 6.5.2019

čokokuličky, mléko (1,7), čajSnídaně
chléb procorn, jarní pomazánka (1,6,7,11), kubíkPřesnídávka
drůbeží vývar s masem, mrkví a hráškem (9), hovězí tokáň, těstoviny (1,3), voda s citrónem, džusOběd
jáhlový dezert s lesním ovocem (1,7), ovoce, čajSvačina
zdravý karbanátek, brambory, zeleninový salát (1,3,7), čajVečeře
škvarkový pagáček, mléko (1,7), čajVečeře 2

Úterý 7.5.2019

houska, flóra, kiri, mléko (1,7,8), čajSnídaně
koblihy (1,3,7,12), čajPřesnídávka
drožďová polévka se zel. (9), gratinované brambory s krémovým špenátem a sýrem, zeleninový salát (7), voda s citrónem, voda se
sirupem

Oběd

chléb, máslo, ředkvička (1,6,7), ovoce, čajSvačina
luštěninový salát, sójový rohlík (1,6,7), čajVečeře
kefírové mléko, makovka (1,3,7,8), čajVečeře 2

Středa 8.5.2019

makový závin, mléko (1,3,6,8), čajSnídaně
ovoce, čajPřesnídávka
kedlubnová polévka (1,7), vepřová kýta na česneku, brambory, salát z čínského zelí (1), minerálka, voda s citrónemOběd
ovocný tvaroh milko (7), čajSvačina
sýrová pomazánka, chléb, zelenina (1,6,7), čajVečeře
přesnídávka, piškoty (1,3), čajVečeře 2

Čtvrtek 9.5.2019

chléb, flóra, cottage, mléko (1,6,7), čajSnídaně
rohlík, flóra, šunka (1), čajPřesnídávka
polévka hokaidó s krutony (1,6,7), kuřecí závitek se slaninou, bulgur, mrkvový salát (1,7), voda se sirupem, voda s citrónemOběd
loupák se sýrem (1,7), ovoce, čajSvačina
žemlovka s jablky, máslem a cukrem (1,3,7), čajVečeře
chléb, budapešťská pomazánka (1,6,7), čajVečeře 2

Pátek 10.5.2019

cereálie čtyřlístek, mléko (1,5,6,7,8), čajSnídaně
chléb, flóra, jemně strouhaný sýr (1,6,7), čajPřesnídávka
čočková polévka (1), losos na másle, bramborová kaše, zeleninový salát (4,7,), minerálka, voda s citrónemOběd
listový šáteček (1,3,7), ovoce, čajSvačina
bramborový guláš, chléb (1,6), čajVečeře
pierot (7), čajVečeře 2

Sobota 11.5.2019

chléb, máslo, med, mléko (1,6,7), čajSnídaně
ovoce, čajPřesnídávka
zeleninová polévka (9), krůtí kousky na smetaně, špecle (1,3,7), čaj, voda se sirupemOběd
sardinková pomazánka, rohlík (1,4,7), čajSvačina
květákový mozeček, brambory, zeleninový salát (3,7), čajVečeře
chléb, flóra, hermelín (1,6,7), čajVečeře 2

Neděle 12.5.2019

jahodové musli, mléko (1,5,6,7,8), čajSnídaně
ovoce, čajPřesnídávka
vločková polévka se zeleninou (1,9), kuřecí plátek s broskví a sýrem, brambory, zelenina (7), čaj, minerálkaOběd
sójová tyčinka, jogurt (1,6,7), čajSvačina
vepřové maso ve vlastní šťávě, chléb, sterilovaný okurek (1,6), čajVečeře
veka, pochoutkový salát (1,3,7), 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.


