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Pondělí 14.9.2020

Cereálie Čtyřlístek, mléko (1,5,6,7,8), čajSnídaně
Chléb procorn, flóra, salámový sýr (1,6,7,11), KubíkPřesnídávka
Hráškový krém s krutony (1,6,7), Hovězí na slanině, bramborová kaše, zeleninový salát (1,7), voda se sirupem, voda s citrónemOběd
Sojáček, jogurt (1,6,7), ovoce, čajSvačina
Domácí paštika z kuřecích jater, chléb, zelenina (1,6,7), čajVečeře
Škvarkový pagáček (1,7), čajVečeře 2

Úterý 15.9.2020

Chléb, flóra, Apetito, mléko (1,6,7), čajSnídaně
Rohlík, flóra, dětská šunka (1), čajPřesnídávka
Zeleninová polévka (9), Hamburská vepřová kýta, houskový knedlík (1,3,7,8), minerálka, voda s citrónemOběd
Makový hřeben (1,3,7,8), ovoce, čajSvačina
Těstovinový salát s kuřecím masem, zeleninou a bílým jogurtem (1,3,7), čajVečeře
Chléb, flóra, sardinky (1,4,6), čajVečeře 2

Středa 16.9.2020

Cornflakes, mléko (1,7), čajSnídaně
Chléb, flóra, Lučina, mrkev (1,6,7), čajPřesnídávka
Polévka s drožďovými knedlíčky a zeleninou (1,3,9), Čočka na kyselo, vejce, chléb (1,3,6), voda s citrónem, voda se sirupemOběd
Šneci z listového těsta (1,3,7), ovoce, čajSvačina
Bulgur s meruňkami a tvarohem (1,7), čajVečeře
Sezámek, mléko (1,6,7,11), čajVečeře 2

Čtvrtek 17.9.2020

Cinniminies, mléko (1,7), čajSnídaně
Uzel se sýrem (1,7), čajPřesnídávka
Kulajda (1,3,7), Tortilla s rybími kousky, zeleninou  a dresinkem (1,4,7), voda s citrónem, minerálkaOběd
Chléb, máslo, kedluben (1,6,7), ovoce, čajSvačina
Květákový mozeček, brambory, kompot (3), čajVečeře
Chléb, flóra, niva (1,6,7), čajVečeře 2

Pátek 18.9.2020

Jemná pomazánka s cizrnou, chléb (1,6,7), čajSnídaně
Loupák s nutelou (1,5,6,7,8), čajPřesnídávka
Uzená polévka s kroupami (1,9), Jitrnice, kysané zelí, brambory (1), minerálka, voda s citrónemOběd
Kefírové mléko, rohlík (1,7), ovoce, čajSvačina
Pizza (1,7), čajVečeře
Musli tyčinka, jablko (1,5,6,7,8), čajVečeře 2

Sobota 19.9.2020

Vánočka, máslo, mléko nebo Granko (1,3,6,7,8), čajSnídaně
Ovoce, čajPřesnídávka
Fazolová polévka (1), Krůtí ve vlastní šťávě, brambory, zelenina, voda se sirupem, voda s citrónemOběd
Ovesná svačinka s kokosem (1,6,7,8), čajSvačina
Sýrová pomazánka, chléb, zelenina (1,6,7), čajVečeře
Řecký jogurt (7), čajVečeře 2

Neděle 20.9.2020

Cereálie, mléko (1,5,6,7,8), čajSnídaně
Ovoce, čajPřesnídávka
Kmínová polévka s kapáním (1,3), Kuřecí stehna, rýže, zeleninový salát (1,7), minerálka, voda s citrónemOběd
Pudink s piškoty a ovocem (1,7), čajSvačina
Francouzské brambory, sterilovaný okurek (1,3,7), čajVečeře
Chléb, budapešťská pomazánka (1,6,7), 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.


