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Pondělí 12.11.2018
1/2 vánočky, máslo, džem, nugeta, termix, houska, cereálie, čaj černý  (A: 01,03,05,06,07,08,12)Snídaně
Květáková, čaj ovocný  (A: 01,03,05,07)Polévka
Vepřová pečeně na paprikách, bramborový knedlík  (A: 01,03,05,06,07,08,09,10)Oběd 1
Grenadýrský pochod (brambory, těstoviny, slanina, vejce), zeleninová přízdoba  (A:
01,01a,01b,03,05,08,10)

Oběd 2

Masová koule v rajské omáčce, těstoviny, čaj černý  (A: 01,01a,01b,03,05,07,09,11,12)Večeře

Úterý 13.11.2018
Ohřívaný párek, hořčice, máslo, 2ks houska, koláček borůvkový 80g , cereálie, čaj ovocný  (A:
01,03,06,07,08,10)

Snídaně

Hovězí s játrovou rýží, čaj černý  (A: 01,01a,03,07,09)Polévka
Svíčková na smetaně, houskový knedlík  (A: 01,03,05,07,09)Oběd 1
Rybí nákyp, vařený brambor  (A: 01,03,05,06,07,09,10,11)Oběd 2
Bramborový guláš s paprikou, pečivo, čaj ovocný  (A: 01,03,05,07)Večeře

Středa 14.11.2018
Sýr 50g, šunkový sal. 50g, 2ks cereální houska, máslo, 2ks preclík, zelenina, cereálie, čaj černý  (A:
01,03,06,07,08,09)

Snídaně

Zeleninová s vejcem, ovocný sirup  (A: 01,03,05,09,12)Polévka
Přírodní kapustový karbanátek (50% vepř. maso, 50% kapusta), vařený brambor  (A: 01,01a,03,07)Oběd 1
Houbovo - bramborové kari, cereální rohlík  (A: 01,01a,05,06,09,11)Oběd 2
Mexické zapečené brambory, čaj ovocný  (A: 01,01a,01b,03,05,07)Večeře

Čtvrtek 15.11.2018
2ks povidlová buchta, kakao, 2ks houska, tavený sýr, paštika 48g, cereálie, čaj ovocný  (A:
01,03,06,07,08,09,10,12)

Snídaně

Zeleninová s jáhlami, čaj černý  (A: 01,05,06,07,09)Polévka
Bramborové krokety se šunkou, dušený špenát  (A: 01,03,05,07)Oběd 1
Krůtí plátek na asijský způsob, dušená rýže  (A: 01,05,06,07,09,10)Oběd 2
Smažený květák, vařený brambor, tatarská omáčka, ovocný sirup  (A: 01,03,05,07,10,12)Večeře

Pátek 16.11.2018
Rybí pomaz. se sýrem a vejci, 2ks soj. rohlík, zelenina, makovka, nugeta, cereálie, čaj černý  (A:
01,03,05,06,07,08,11)

Snídaně

Dršťková, čaj ovocný  (A: 01,05,07,08,10)Polévka
Zapečené těstoviny s uz. masem a paprikou, sterilovaná okurka  (A: 01,03,07,09,10)Oběd 1
Cizrna po jihočesku (cizrna, vepřové maso, zelí)  (A: 01,05,07,12)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.


