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Pondělí 17.6.2019

Chléb, flóra, Apetito, mléko (1,6,7), čajSnídaně
Ořechový hřeben (1,3,7,8), minerálka 0,5lPřesnídávka
Hráškový krém s krutony (1,6,7), Vepřová pečeně na žampionech, brambory, zeleninový salát (1), voda s citrónem, voda se sirupemOběd
Sardinková pomazánka, chléb (1,4,6,7), ovoce, čajSvačina
Zapékané těstoviny, sterilovaný okurek (1,3,7), čajVečeře
Jogurt, houska (1,7,8), čajVečeře 2

Úterý 18.6.2019

Čokokuličky, mléko (1,7), čajSnídaně
Chléb procorn, flóra, cottage (1,6,7,11), čajPřesnídávka
Špenátová polévka (1,3), Kuskus se zeleninou a parmezánem, salát z čínského zelí s koprem (1,7), minerálka, voda s citrónemOběd
Domácí koláč s ovocem (1,3,7), ovoce, čajSvačina
Domácí sýrová roláda, bagetka, zelenina (1,7), čajVečeře
Mléčná rýže (1,7), čajVečeře 2

Středa 19.6.2019

Medínek, mléko (1,5,6,7,8), čajSnídaně
Chléb, flóra, jemně strouhaný sýr (1,6,7), čajPřesnídávka
Krupicová polévka se zeleninou (1,9), Zvěřinový guláš, houskový knedlík (1,3,7), voda s citrónem, voda se sirupemOběd
Kefírové mléko, fit tyčinka (1,5,6,7,8), ovoce, čajSvačina
Dušená mrkev s hráškem, brambory, vejce (1,3), čajVečeře
Cereální šáteček s nivou (1,6,7,11), čajVečeře 2

Čtvrtek 20.6.2019

Makový závin, mléko (1,3,6,8), čajSnídaně
Jarní pomazánka, chlév (1,6,7), čajPřesnídávka
Polévka z červené čočky (1,9), Smažené rybí filé, bramborová kaše, zeleninový salát (1,3,4,7), minerálka, voda s citrónemOběd
Pizza koláček (1,7), ovoce, čajSvačina
Tvarohové taštičky s máslem a cukrem (1,3,7), čajVečeře
Veka, Česmílek (1,7), čajVečeře 2

Pátek 21.6.2019

Musli, mléko (1,5,6,7,8), čajSnídaně
Rohlík, domácí šunková pěna (1,7), čajPřesnídávka
Zeleninová polévka (9), Těstoviny penne s kuřecím masem, rajčaty a mozarellou (1,3,7), džus, voda s citrónemOběd
Chléb, máslo, pažitka (1,6,7), ovoce, čajSvačina
Jitrnice, brambory, zeleninový salát, čajVečeře
Sezámek, mléko (1,6,7,11), čajVečeře 2

Sobota 22.6.2019

Vajíčková pomazánka, chléb (1,3,6,7), čajSnídaně
Ovoce, čajPřesnídávka
Hrstková polévka (1,9), Krůtí na česneku, brambory, zeleninový salát (1), voda s citrónem, voda se sirupemOběd
Jahodový koktejl, loupák (1,6,7), čajSvačina
Hot dog, hořčice nebo kečup (1,10), čajVečeře
Kukuřičné křupky, jablko, čajVečeře 2

Neděle 23.6.2019

Cereálie Cinnamonn, mléko (1,7), čajSnídaně
Ovoce, čajPřesnídávka
Brokolicová polévka (1,7), Kuřecí čína se zeleninou, rýžové nudle (1,6), minerálka, čajOběd
Lipánek, oplatek (1,5,6,7,8), čajSvačina
Hrachová kaše s restovanou cibulkou, chléb (1,6), čajVečeře
Veka, pařížský 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.


