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Pondělí 24.6.2019

Cereálie Čtyřlístek, mléko (1,5,6,7,8), čajSnídaně
Chléb, flóra, salámový sýr (1,6,7), KubíkPřesnídávka
Zeleninová polévka (9), Koprová omáčka, mleté hovězí maso, brambory (1,7), voda se sirupem, voda s citrónemOběd
Domácí maková buchta (1,3,7,8), ovoce, čajSvačina
Těstovinový salát s kuřecím masem, zeleninou a bílým jogurtem (1,3,7), čajVečeře
Chléb, flóra, džem (1,6), čajVečeře 2

Úterý 25.6.2019

Vánočka, máslo, mléko nebo Granko (1,3,7,8), čajSnídaně
Rohlík, flóra, šunka (1), čajPřesnídávka
Vločková polévka se zeleninou (1,9), Rybí kousky v tortille s dresinkem a zeleninovým salátkem (1,3,4,7), minerálka, voda s citrónemOběd
Špenátová pomazánka, procorn bulka (1,6,7,11), ovoce, čajSvačina
Brambory mnoha sýrů se smetanou (7), čajVečeře
Croissant bramborový (1,7), čajVečeře 2

Středa 26.6.2019

Musli, mléko (1,5,6,7,8), čajSnídaně
Malá pletýnka, flóra, Kiri (1,7,11), čajPřesnídávka
Polévka Hokaidó (1,6,7), Cikánská vepřová kotleta, rýže, zeleninový salát (1), ovocný mošt, voda s citrónemOběd
Svatební koláček (1,3,7), ovoce, čajSvačina
Zdravý karbanátek, chléb, sterilovaný okurek (1,3,7), čajVečeře
Řecký jogurt, houska (1,7,8), čajVečeře 2

Čtvrtek 27.6.2019

Chléb, flóra, žervé, mléko (1,6,7), čajSnídaně
Dýňový suk (1,7), čajPřesnídávka
Zelňačka (1), Tvarohové knedlíky plněné ovocem s máslem a cukrem (1,7), voda s citrónem, minerálkaOběd
Šopský salát (7), ovoce, čajSvačina
Sójové ragú, brambory (1,6,9), čajVečeře
Chléb, flóra, camembert (1,6,7), čajVečeře 2

Pátek 28.6.2019

Jeníkův lup, mléko (1,5,6,7,8), čajSnídaně
Loupák se sýrem (1,6,7), čajPřesnídávka
Drůbeží vývar s nudlemi (1,3,9), Kuřecí medailonky, bramborový salát (1,3,7), voda s citrónem, KofolaOběd
Pohár s ovocem (7), čajSvačina
Tuňáková pomazánka, chléb, zelenina (1,4,6,7), čajVečeře
Acidofilní mléko, rohlík (1,7) čajVečeře 2

Sobota 29.6.2019

Chléb, flóra, paštika (1,6), čajSnídaně
Ovoce, čajPřesnídávka
Čočková polévka (1), Boloňské špagety sypané sýrem (1,3,7), voda s citrónem, čajOběd
Krémka (1,3,7), čajSvačina
Květákový mozeček, brambory, zeleninový salát (3,7), čajVečeře
Topinka s Ďábelskými tousty (1,6,7), čajVečeře 2

Neděle 30.6.2019

Cornflakes, mléko (1,7), čajSnídaně
Ovoce, čajPřesnídávka
Karotková polévka (7), Krůtí na kari, bulgur, zelenina (1), čaj, voda se sirupemOběd
Zakysaný dezert Cavalier (7), čajSvačina
Vepřové ve vlastní šťávě, chléb, zelenina (1,6), čajVečeře
Bebe sušenky, jablko (1,5,6,7,8), čajVečeře 2

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

Seznam alergenů:


