Jídelní lístek

od 04.06.2018 do 08.06.2018
Pondělí
4.6.

snídaně
přesnídáv.
Polévka
oběd

Úterý
5.6.

Z fazolových lusků (A: 01a,07,09)
Pečené kuřecí stehno, rýže, kompot, ovoc. šťáva (A: 01a,09)
Halušky s uzeným masem a zelím (A: 01a,03,07,09,10,13)

večeře

Horňácký guláš, chléb, ovoc. šťáva (A: 01a,06,07)

snídaně
přesnídáv.
oběd

Makový závin, granko, čaj, lupínky s mlékem (A: 01a,03,06,07,08)
Houska 2 kusy s perlou a eidamem, zelenina (A: 01a,06,07)
Česneková s opeč. chlebem (A: 01a,06)
Přírodní vepř. řízek s hříbkovým přelivem, penne, ovoc. šťáva (A: 01a,09)

oběd2

Smažený rybí filet, brambory s pažitkou (A: 01a,03,04,06,07)

večeře

Přírodní řízek vepřový, brambory, ovocná šťáva (A: 01a,06,10)

Středa

snídaně

6.6.

přesnídáv.
Polévka
oběd

7.6.

Hřeben tvarohový a ořechový (A: 01a,03,06,07,08c)

oběd2

Polévka

Čtvrtek

Tousty zapečené, čaj, lupínky s mlékem (A: 01a,06,07,08,09,13)

Termix, rohlíky, čaj, lupínky s mlékem (A: 01a,06,07)
Chléb, budapešťská pomazánka (A: 01a,06,07)
Květáková (A: 01a,09)
Bratislavská plec, knedlík, ovoc. šťáva (A: 01a,03,04,07,09)

oběd2

Hrachová kaše, uzená kýta, chléb, okurek (A: 01a,06,10)

večeře

Kuřecí čína s rýží, ovoc. šťáva (A: 01a,07,09)

snídaně
přesnídáv.
Polévka
oběd

Čokoládový croissant 2 kusy, kakao, čaj, lupínky s mlékem (A: 01a,06,07)
Pizza rohlík 2 kusy, ovoce (A: 01a,06,07)
Frankfurtská (A: 01a,07,09)
Pštrosí vejce, bramborová kaše, okurkový salát, ovoc. šťáva (A: 01a,03,06,07)

oběd2

Kynuté knedlíky s jahodami a tvarohem (A: 01a,03,06,07)

večeře

Pečené kuřecí špalíčky, brambory, okurek, ovoc. šťáva (A: 01a,09)

večeře 2

Salát s tuňákem a krutony (A: 01a,03,04,06)

Pátek

snídaně

Svačinka nebo matěj, rohlík 2 kusy, čaj, lupínky s mlékem (A: 01a,06,07)

8.6.

přesnídáv.
Polévka
oběd

Obložená bulka 2 kusy (A: 01a,07)
Vývar s játrovou rýží a těstovinou (A: 01a,03,07,09)
Drůbeží roláda s anglickou slaninou a špenátem, brambory, okurek, ovocná šťáva (A:
01a,03,06,07,10)

Jídlo obsahuje alergeny. Jejich čísla jsou uvedena v závorce za názvem jídla.
01a Obiloviny - pšenice
08 Ořechy, mandle, pistácie
Seznam alergenů:
03 Vejce
08c Skoř. plody - vlašské ořechy
04 Ryby
09 Celer
06 Sójové boby (sója)
10 Hořčice
07 Mléko
13 Vlčí bob
ZMĚNA JÍDELNÍČKU
VYHRAZENA !

