
05.03.2018 09.03.2018od do

Pondělí 5.3.2018
1/2 bábovka, bílý jogurt, houska, džem, máslo, kakao, cereálie, čaj černý  (A: 01,03,06,07,08,12)Snídaně
Hovězí se smaženým hráškem, čaj ovocný  (A: 06,07,09)Polévka
Bretaňské fazole, opečená uzenina, rozpek  (A: 01,03,07,09)Oběd 1
Vařené hovězí maso, zeleninová omáčka, těstoviny  (A: 01,01a,01b,03,09,11,12)Oběd 2
Kuřecí špíz, vařený brambor, obloha, tatarská omáčka, ovocný sirup  (A: 03,05,07,10,12)Večeře

Úterý 6.3.2018
50 g plátkový sýr, máslo, 2 ks sojový rohlík, koláček, cereálie, čaj ovocný  (A: 01,03,06,07,08)Snídaně
Pohanková se zeleninou, čaj černý  (A: 01,05,09)Polévka
Burgunská hovězí pečeně, houskový knedlík  (A: 01,03,05,07,10)Oběd 1
Srbská musaka (zapeč.květák, rajčata, vařený brambor, vepř. ml. maso, sýr cihla)  (A: 01,07)Oběd 2
Těstoviny se slaninou, špenátem a nivou  (A: 01,01a,01b,03,07)Večeře

Středa 7.3.2018
Pomazánka tvarohová se suš. rajčaty, zelenina, cereální houska, 2 ks preclík, cereálie, čaj černý  (A:
01,06,07,08)

Snídaně

Hráškový krém, ovocný sirup  (A: 01,07,09,12)Polévka
Kočičák (vepř. maso, uz. maso, klobása, brambor, zelí)  (A: 01,09,10,12)Oběd 1
Krůtí guláš, celozrnný knedlík  (A: 01,03,07,08,10)Oběd 2
Kuskusové rizoto s vepř. masem a  zeleninou, strouhaný sýr, sterilovaná okurka, čaj ovocný  (A: 01,07,09,10)Večeře

Čtvrtek 8.3.2018
Krájená paštika, chléb, ovoce, koláček, cereálie, čaj ovocný  (A: 01,03,06,07,08,09)Snídaně
Květáková s bramborem, čaj černý  (A: 01,03,07)Polévka
Masová směs Purkmistr (vepř. maso, vepř. játra, zelenina ), bramborový knedlík  (A: 01,03,05,07,10)Oběd 1
Cizrnový guláš s hlívou ústřičnou, sojový rohlík  (A: 01)Oběd 2
Zapečené bramborové noky s kuř. masem, pórkem a smetanou, strouhaný sýr, ovocný sirup  (A:
01,01a,01b,03,07,12)

Večeře

Pátek 9.3.2018
Zeleninová pomazánka se šunkou a sýrem, 2 ks sojový rohlík, pizza rohlík, cereálie, čaj černý  (A:
01,06,07,08,09,10)

Snídaně

Frankfurtská, čaj ovocný  (A: 01,05,07,08,09,10)Polévka
Kološvárské zelí  (A: 01,05,07,09,10,12)Oběd 1
Kuřecí směs po čínsku, indiánská rýže  (A: 01,05,07,09)Oběd 2
balíčekBalíček

Změna jídelníčku vyhrazena!
Váha masa v syrovém stavu 100g, pokud není uvedeno jinak! Obložené výrobky, pomazánky a další patří mezi
rizikové výrobky, které musí být uchovány v teplotě pod 10 °C.

Jejich čísla jsou uvedena v závorce za názvem jídla.Jídlo obsahuje alergeny.


