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Pondělí 14.10.2019

chocco balls, mléko (1,7), čajSnídaně
chléb, flóra, plátkový sýr (1,6,7), kubíkPřesnídávka
mrkvová polévka s kapáním (1,3,7), krůtí rolka se špenátem, bulgur, zelenina (1,7), voda s citrónem, voda se sirupemOběd
bramborový croissant (1,7), ovoce, čajSvačina
žemlovka s jablky  a tvarohem, máslem a cukrem (1,3,7), čajVečeře
chléb, flóra, paštika (1,6), čajVečeře 2

Úterý 15.10.2019

chléb procorn, flóra, apetito, mléko (1,6,7,11), čajSnídaně
jahodové koblihy (1,3,7), čajPřesnídávka
drožďová polévka se zeleninou (9), hovězí na víně, bramborová kaše, zeleninový salát (1,7,9), minerálka, voda s citrónemOběd
chléb, máslo, ředkvička (1,6,7), ovoce, čajSvačina
těstoviny penne s rajčaty, kuřecím masem a mozzarellou (1,3,7), čajVečeře
jogurt, houska (1,7,8), čajVečeře 2

Středa 16.10.2019

cereálie, mléko (1,5,6,7,8), čajSnídaně
chléb, tvarohová pomazánka (1,6,7), čajPřesnídávka
jemná zeleninová polévka (9), halušky s kysaným zelím (1), voda s citrónem, voda se sirupemOběd
domácí cheesecake (1,5,6,7,8), ovoce, čajSvačina
zapékaná brokolice, brambory, zeleninový salát (7), čajVečeře
sýrový loupák (1,6,7), čajVečeře 2

Čtvrtek 17.10.2019

kokosové polštářky, mléko (1,5,6,7,8), čajSnídaně
rohlík, flóra, šunka (1), čajPřesnídávka
rybí polévka se zeleninou (4,7), kuřecí prsa v kukuřičné košilce, brambory, zeleninový salát (1,3,7), džus, voda s citrónemOběd
zakysaný dezert cavalier (7), ovoce, čajSvačina
fazolový hrnec, chléb (1,6), čajVečeře
makový hřeben (1,3,7,8), čajVečeře 2

Pátek 18.10.2019

oříškové musli, mléko (1,5,6,7,8), čajSnídaně
slunečnicový chléb, flóra, lučina (1,6,7), čajPřesnídávka
česneková polévka s krutony (1,3,6), vepřová kýta se žampionovou omáčkou, těstoviny (1,7), minerálka, voda s citrónemOběd
listový šáteček s povidly (1,3), ovoce, čajSvačina
vajíčková pomazánka, chléb, zelenina (1,3,6,7), čajVečeře
mléčná rýže (1,7), čajVečeře 2

Sobota 19.10.2019

vánočka, máslo, mléko nebo granko (1,3,5,7,8), čajSnídaně
ovoce, čajPřesnídávka
polévka z červené čočky (9), francouzské brambory, zeleninový salát (3,7), voda s citrónem, voda se sirupemOběd
kefírové mléko, musli tyčinka (1,5,6,7,8), čajSvačina
tousty se sýrem a zeleninou (1,7), čajVečeře
alpenspitz, jablko (1,6,7,13), čajVečeře 2

Neděle 20.10.2019

cornflakes, mléko nebo jogurt (1,7), čajSnídaně
ovoce, čajPřesnídávka
bramborová polévka se zeleninou (1,9), ražničí (krůtí), rýže, zelenina (1), minerálka, čajOběd
biskupský chlebíček (1,3,8), čajSvačina
rybí prsty, brambory, kompot (1,3,4,7), čajVečeře
chléb, flóra, niva (1,7), 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.


