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Pondělí 2.12.2019

bartoňův loupák, mléko nebo granko (1,6,7), čajSnídaně
chléb, ředkvičková pomazánka (1,6,7), čajPřesnídávka
drůbeží vývar s nudlemi (1,3,9), kysané zelí, vepřové výpečky, brambory (1), voda se sirupem, voda s citrónemOběd
termix, houska (1,7,8), čajSvačina
obložená bageta (1,7), čajVečeře
pierot (7), čajVečeře 2

Úterý 3.12.2019

musli, mléko (1,5,6,7,8), čajSnídaně
chléb, flóra, apetito (1,6,7), čajPřesnídávka
zeleninová polévka (9), gnocchi se žampionovým ragú (1,3,7), minerálka, voda s citrónemOběd
plundrová tyčinka s příchutí p+s (1,7), ovoce, čajSvačina
žemlovka s tvarohem a jablky, máslem a cukrem (1,3,7), čajVečeře
chléb, flóra, lučina (1,6,7), čajVečeře 2

Středa 4.12.2019

jeníkův lup, mléko (1,5,6,7,8), čajSnídaně
slunečnicový chléb, flóra, strouhaný sýr (1,6,7), čajPřesnídávka
rybí polévka se zeleninou (4,7), hrachová kaše s restovanou cibulkou, chléb (1,6), voda se sirupem, voda s citrónemOběd
pudink s piškoty (1,3,7), ovoce, čajSvačina
zdravý karbanátek, brambory, mrkvový salát (1,3,7), čajVečeře
chléb, flóra, džem (1,6), čajVečeře 2

Čtvrtek 5.12.2019

cornflakes, mléko (1,7), čajSnídaně
čert (1,3,6,7,8), čajPřesnídávka
celerová polévka (9), kuřecí prsa v kukuřičné košilce, brambory, zeleninový salát (1,3,7), voda s citrónem, džusOběd
ovocná miska s brusinkami, čajSvačina
domácí šunková pěna, chléb, zelenina (1,6,7), čajVečeře
fit tyčinka, jablko (1,5,6,7,8), čajVečeře 2

Pátek 6.12.2019

chléb, flóra, duko, mléko (1,6,7), čajSnídaně
šáteček z listového těsta (1,3,7), čajPřesnídávka
polévka s drožďovými knedlíčky a zeleninou (1,3,9), hovězí kousky v mrkvi, brambory (1,7), voda s citrónem, voda se sirupemOběd
mléčná krupice (1,7), ovoce, čajSvačina
pizza (1,7), čajVečeře
mamma mia rohlík (1,6), čajVečeře 2

Sobota 7.12.2019

cinniminies, mléko (1,7), čajSnídaně
ovoce, čajPřesnídávka
česneková polévka s krutony (1,3,6), rizoto s kuřecím masem sypané sýrem, zeleninový salát (1,7), voda s citrónem, čajOběd
chléb, máslo, kedluben (1,6,7), čajSvačina
rybí prsty, brambory, zelenina (1,3,4,7), čajVečeře
croissant, mléko (1,7), čajVečeře 2

Neděle 8.12.2019

chléb, flóra, vařené vejce (1,3,6), čajSnídaně
ovoce, čajPřesnídávka
polévka z kořenové zeleniny (9), krůtí ve vlastní šťávě, brambory, zeleninový salát , čaj, minerálkaOběd
jogurt, bebe sušenky (1,5,6,7,8), čajSvačina
špagety, sýr, kečup (1,3,7), čajVečeře
veka, paštika (1,6), 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.


