od 11.02.2019

do 15.02.2019

Pondělí 11.2.2019
Snídaně
Polévka
Oběd 1
Oběd 2
Večeře

2ks kobliha meruňková, paštika, houska, ovoce, cereálie, čaj černý (A: 01,03,06,07,08,09,10)
Zeleninová, čaj ovocný (A: 01,03,05,07,09)
Uzené kuřecí stehno, dušené zelí, bramborový knedlík (A: 01,03,05,07,12)
Houbovo - bramborové kari, Uzel Gusto Grande (A:13) (A: 01,03,05,07,09,11)
Špagety s angl. slaninou, brokolicí a smetanou, čaj ovocný (A: 01,01a,01b,03,05,07,09)

Úterý 12.2.2019
Snídaně
Polévka
Oběd 1
Oběd 2
Večeře

Bílý jogurt, 3ks houska, 90g tavený sýr, cereálie, čaj ovocný (A: 01,03,06,07,08,09,10,12)
Hovězí s kapáním, čaj ovocný (A: 01,03,05,06,07,09)
Bulgur s ovocem a medem (brusinky, dýně, rozinky, mandle), ochucené mléko (A: 01,05,06,07,08,12)
Vařené hovězí, dušená zelenina na másle, vařený brambor (A: 05,07,09)
Smažený karbanátek, bramborová kaše, sterilovaná okurka, čaj černý (A: 01,01a,03,05,07,10,12)

Středa 13.2.2019
Snídaně
Polévka
Oběd 1
Oběd 2
Večeře

Chléb, domácí sekaná, hořčice, zelenina, tvarohový rohlík, cereálie, čaj černý (A:
01,01a,03,05,06,07,08,10)
Uzená s kroupami, ovocný sirup (A: 01,06,07,09,12)
Halušky s uzeným masem a zelím (A: 01,01a,01b,03,05,12)
Cizrnová kaše, vaječná omeleta, sterilovaná okurka, celozrnné pečivo (A: 01,03,05,07,10,11,12)
Bramborové knedlíky plněné nugetou s ořech. posypem, ovocný sirup (A: 01,03,05,06,07,08,11,12)

Čtvrtek 14.2.2019
Snídaně
Polévka
Oběd 1
Oběd 2
Večeře

Salát á la krab, 2ks houska, ovoce, sušenka, cereálie, čaj ovocný (A: 01,06,07,08)
Mrkvová, ovocný sirup (A: 01,05,07,09,12)
Debrecínský vepřový guláš, těstoviny (A: 01,01a,01b,03,05)
Smažené rybí file, bramborová kaše (A: 01,01a,03,04,05,07)
Bulgurové kuřecí rizoto, strouhaný sýr, sterilovaná okurka, čaj černý (A: 01,05,07,09,10,12)

Pátek 15.2.2019
Snídaně
Polévka
Oběd 1
Oběd 2
Balíček

Pomaz. tvarohová s tuňákem, 2ks cereální houska, zelenina, zelný šnek, cereálie, čaj černý (A:
01,03,06,07,08)
Krupicová s vejcem, čaj ovocný (A: 01,03,05,07,09)
Zbojnická vepřová pečeně, houskový knedlík (A: 01,03,05,06,07,09)
Grenadýrský pochod (brambory, těstoviny, slanina, vejce), zeleninová přízdoba (A:
01,01a,01b,03,05,08,10)
balíček

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

