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Pondělí 5.10.2020

musli, mléko (1,5,6,7,8), čajSnídaně
chléb, flóra, smetanito (1,6,7), kubíkPřesnídávka
květáková polévka (1,7), srbské rizoto sypané sýrem, zeleninový salát (1,7), voda s citrónem, voda se sirupemOběd
piškotík (1,3,7), ovoce, čajSvačina
pečená kuřecí křídla, brambory, zelenina (7), čajVečeře
pizza koláček (1,7), čajVečeře 2

Úterý 6.10.2020

chléb, máslo, džem, mléko (1,6,7), čajSnídaně
houska, cottage (1,7,8), čajPřesnídávka
kuřecí vývar s mrkví a hráškem (9), králík na smetaně, karlovarský knedlík (1,3,79), voda s citrónem, minerálkaOběd
domácí jablečný závin (1,3), ovoce, čajSvačina
zeleninové lečo, chléb (1,3,6), čajVečeře
chléb, svačinka (1,6), čajVečeře 2

Středa 7.10.2020

jeníkův lup, mléko (1,5,6,7,8), čajSnídaně
slunečnicový chléb, flóra, salámový sýr (1,6,7), čajPřesnídávka
francouzská cibulačka (1,7), tilápie v těstíčku, bramborová kaše, mrkvový salát (1,3,7), voda se sirupem, voda s citrónemOběd
chléb, máslo, rajče (1,6,7), ovoce, čajSvačina
domácí pochoutkový salát, rohlík (1,3,7), čajVečeře
mandlový rohlík, mléko (1,3,7,8), čajVečeře 2

Čtvrtek 8.10.2020

chléb, lučina, mléko (1,6,7), čajSnídaně
loupák se sýrem (1,7), čajPřesnídávka
dršťková polévka z hlívy ústřičné (1), bramborové šišky s mákem, máslem a cukrem (1,7,8), minerálka, voda s citrónemOběd
pomazánka s tvarohem a ředkvičkami, chléb (1,6,7), ovoce, čajSvačina
italské brambory, zeleninový salát (7), čajVečeře
tvaroh milko s lesním ovocem (7), čajVečeře 2

Pátek 9.10.2020

čokokuličky, mléko (1,7), čajSnídaně
rohlík, flóra, šunka (1), čajPřesnídávka
zeleninová polévka (9), hovězí v kapustě, brambory (1), voda se sirupem, voda s citrónemOběd
krémka (1,3,7), ovoce, čajSvačina
sendvič s tuňákem a zeleninou (1,4,7), čajVečeře
ovocná tyčinka, čajVečeře 2

Sobota 10.10.2020

vaječina, chléb (1,3,6), čajSnídaně
ovoce, čajPřesnídávka
vločková polévka se zeleninou (1,9), čína (vepřová), rýže, zeleninový salát (1,6), čaj, voda s citrónemOběd
dýňová kostka (1,7), čajSvačina
brambory s restovanou cibulkou, kyška (7), čajVečeře
chléb, flóra, strouhaný sýr (1,6,7), čajVečeře 2

Neděle 11.10.2020

cereálie, mléko (1,5,6,7,8), čajSnídaně
ovoce, čajPřesnídávka
rajská polévka s kapáním (1,3), kuřecí s broskví a sýrem, brambory, zeleninový salát (7), minerálka, voda s citrónemOběd
jogurt, bebe sušenky (1,5,6,7,8), čajSvačina
hrachová kaše s párkem, chléb (1,6), čajVečeře
veka, flóra, žervé (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.


