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Pondělí 3.9.2018
2 ks houska, máslo, džem, jogurt, 80g koláček, cereálie, čaj černý  (A: 01,03,06,07,08,12)Snídaně
Krupicová s vejcem, čaj ovocný  (A: 01,03,07,09)Polévka
Vepřové rizoto se zeleninou, strouhaný sýr, sterilovaná okurka  (A: 01,07,10)Oběd 1
Treska po balkánsku (ajvar,sýr), bramborová kaše  (A: 01,02,03,04,07,11,14)Oběd 2
Zapečené těstoviny s uzeným masem a sýrem, zeleninový salát, ovocný sirup  (A:
01,01a,01b,03,07,09)

Večeře

Úterý 4.9.2018
50g plátkový sýr, máslo, zelenina, cereální houska, ovoce, cereálie, čaj ovocný  (A: 01,03,06,07,08)Snídaně
Česneková s bramborem, čaj černý  (A: 03,07,09)Polévka
Hamburská vepřová kýta, kynutý knedlík s kukuř. vločkami  (A: 01,03,07,09,10)Oběd 1
Čočka na kyselo, sázené vejce, cereální pečivo, sterilovaná okurka  (A: 01,03,07,10)Oběd 2
Vepřenky s cibulí a hořčicí, vařený brambor, ovocný sirup  (A: 10)Večeře

Středa 5.9.2018
Masová pomazánka se sýrem, 2 ks sojový rohlík, tvarohový hřeben, cereálie, čaj černý  (A:
01,03,06,07,08,10)

Snídaně

Hovězí s játrovou rýží, ovocný sirup  (A: 01,01a,03,07,09,12)Polévka
Těstoviny po lotrinsku (vepřové maso, lečo, sýr, zakys.smetana)  (A: 01,01a,01b,03,07)Oběd 1
Vařené hovězí, duo fazole na kyselo, vařený brambor  (A: 01,07)Oběd 2
Vepřový plátek na bylinkách, bulgur, čaj černý  (A: 01,08,10)Večeře

Čtvrtek 6.9.2018
Játrovka, chléb, zelenina, 2ks preclík, cereálie, čaj ovocný  (A: 01,03,06,07,08,09)Snídaně
Italská s těstovinou, ovocný sirup  (A: 01,01a,01b,03,07,09,12)Polévka
Vepřové kostky na houbách, dušená zeleninová rýže  (A: 01,05,07,09)Oběd 1
Duo těstoviny s broskví a tvarohem, ochucené mléko  (A: 01,01a,01b,03,06,07)Oběd 2
Smažený sýr, vařený brambor, tatarská omáčka, ovocný sirup  (A: 01,01a,03,07,10)Večeře

Pátek 7.9.2018
1/2 vánočka, máslo, džem, med, ovoce, cereálie, čaj černý  (A: 01,03,06,07,08,12)Snídaně
Vločková, čaj ovocný  (A: 01,07,09)Polévka
Kuřecí čínská směs, špagety  (A: 01,01a,01b,03,07,09)Oběd 1
Zelný salát s čer. faz.,tuňákem a zázvor.emulzí, cereální houska  (A: 01,02,03,04,06,07)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.


