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Pondělí 11.11.2019

Vánočka, máslo, mléko nebo Granko (1,3,6,7,8), čajSnídaně
Procorn chléb, flóra, Kiri (1,6,7,11), KubíkPřesnídávka
Pohanková polévka se zeleninou (9), Pečená kachní stehna, červené zelí, bramborový knedlík (1), voda se sirupem, voda s citrónemOběd
Mléčná rýže (1,7), ovoce, čajSvačina
Těstoviny penne s rajčaty a mozzarellou (1,3), čajVečeře
Bramborový croissant (1,7), čajVečeře 2

Úterý 12.11.2019

Cereálie Čtyřlístek (1,5,6,7,8), čajSnídaně
Chléb, flóra, strouhaný sýr (1,6,7), čajPřesnídávka
Frankfurtská polévka (1,7), Rizoto s kuřecím masem sypané parmezánem, zeleninový salát (1,7), voda s citrónem, minerálkaOběd
Domácí jablečný závin (1,3), ovoce, čajSvačina
Mahi mahi, brambory, zelenina (4,7), čajVečeře
Chléb, jitrnice (1,6), čajVečeře 2

Středa 13.11.2019

Chléb, flóra, med, mléko (1,6,7), čajSnídaně
Rohlík, domácí šunková pěna (1,7), čajPřesnídávka
Kmínová polévka s vejcem (1,3), Holandský řízek, bramborová kaše, mrkvový salát (1,3,7), voda se sirupem, voda s citrónemOběd
Ovesná svačinka s kokosem (1,7,8), ovoce, čajSvačina
Mexické fazole, chléb (1,6), čajVečeře
Jogurt, makovka (1,3,7,8), čajVečeře 2

Čtvrtek 14.11.2019

Cornflakes, mléko (1,7), čajSnídaně
Houska, flóra, Smetanito (1,7,8), čajPřesnídávka
Zeleninová polévka (9), Brokolice se sýrovou omáčkou, pečené brambory, zelenina (1,7), minerálka, voda s citrónemOběd
Chléb, máslo, cherry rajčátka (1,6,7), ovoce, čajSvačina
Bulgur s meruňkami a tvarohem (1,7), čajVečeře
Veka, Česmílek (1,7), čajVečeře 2

Pátek 15.11.2019

Musli, mléko (1,5,6,7,8), čajSnídaně
Švédský chléb, pomazánka z červené čočky (1,5,7,8), čajPřesnídávka
Bramborový krém z krutony (1,6,7), Hovězí na žampionech, těstoviny (1,3), džus, voda s citrónemOběd
Bavorský vdolek (1,3,7), ovoce, čajSvačina
Hot dog, zelenina, hořčice (1,10), čajVečeře
Chléb, flóra, salámový sýr (1,6,7), čajVečeře 2

Sobota 16.11.2019

Vaječina, chléb (1,3,6), čajSnídaně
Ovoce, čajPřesnídávka
Hrachová polévka (1), Kuřecí na kari, rýže, zeleninový salát (1), voda se sirupem, čajOběd
Kefírové mléko, loupák (1,6,7), čajSvačina
Boloňské špagety se sýrem (1,3,7), čajVečeře
Oplatek (1,5,6,7,8), čajVečeře 2

Neděle 17.11.2019

Chocco balls, mléko (1,7), čajSnídaně
Ovoce, čajPřesnídávka
Zelňačka (1,7), Vepřový plátek, brambory, zeleninový salát (1), minerálka, čajOběd
Biskupský chlebíček (1,3,7,8), čajSvačina
Rybí pomazánka, chléb, zelenina (1,4,6,7), čajVečeře
Kukuřičné křupky, jablko, čajVečeře 2

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

Seznam alergenů:


