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Pondělí 4.3.2019
Šunka, máslo, 2ks houska, ovoce, 2ks preclík, cereálie, čaj černý  (A: 01,06,07,08)Snídaně
Fazolová bílá, čaj ovocný  (A: 01,05,07,09)Polévka
Těstoviny po lotrinsku (vepřové maso, lečo, sýr, zakys.smetana)  (A: 01,01a,01b,03,05,07)Oběd 1
Přírodní sekaný řízek se sójou (50% vepř. maso, 50% sój. granulát, sýr) vařený brambor  (A:
03,05,06,07,09,10)

Oběd 2

Vepřové na kmíně, dušená hrášková rýže, ovocný čaj  (A: 01,05,07,12)Večeře

Úterý 5.3.2019
Termix, 2ks makovka, tavený sýr, houska, ochucené mléko, cereálie, čaj ovocný  (A:
01,03,06,07,08,09,10,12)

Snídaně

Drožďová, čaj černý  (A: 01,03,05,07)Polévka
Kynuté ovocné knedlíky s tvarohem, maštěné máslem, ochucené mléko  (A: 01,03,05,06,07,12)Oběd 1
Pečené krůtí prsa, dušený špenát, vařený brambor  (A: 01,01a,03,05,07)Oběd 2
Bramborový guláš s paprikou, kaiserka, čaj ovocný  (A: 01,03,05,07)Večeře

Středa 6.3.2019
50g plátkový sýr, máslo, 2ks Uzel Gusto Grande (A: 13), tvarohová buchta, cereálie, čaj černý 
(A: 01,03,05,06,07,08,11)

Snídaně

Hovězí s cibul. kolečky, ovocný sirup  (A: 01,01a,01b,03,05,06,07,09,12)Polévka
Hovězí pečeně na česneku, bramborový knedlík  (A: 01,03,05)Oběd 1
Myslivecká musaka (mleté hov. maso, žampiony, smetana, sýr, mrkev, brambory)  (A:
01,05,07,09)

Oběd 2

Vepřenky s cibulí a hořčicí, vařený brambor, ovocný sirup  (A: 01,03,05,10,12)Večeře

Čtvrtek 7.3.2019
Šunková tlačenka, chléb, pizza rohlík, kobliha, cereálie, čaj ovocný  (A: 01,06,07,08)Snídaně
Pohanková se zeleninou, čaj ovocný  (A: 01,05,09)Polévka
Bratislavské vepřová pečeně, houskový knedlík s kuk. vločkami  (A: 01,03,05,07,09,10,12)Oběd 1
Těstovinový salát se šunkou a zeleninou, cereální pečivo  (A: 01,01a,01b,03,07,09,10,12)Oběd 2
Zapečené těstoviny s uzeným masem, sterilovaná okurka, ovocný sirup  (A:
01,01a,01b,03,05,07,10,12)

Večeře

Pátek 8.3.2019
Pomazánka tvarohová s vejcem, 2ks sojový rohlík, zelenina, maková buchta, cereálie, čaj černý 
(A: 01,03,05,06,07,08,10,11)

Snídaně

Uzená s drobením, čaj černý  (A: 01,06,07,09)Polévka
Hrachová kaše, uzené maso, smažená cibulka, sterilovaná okurka, chléb  (A: 01,05,07,10,12)Oběd 1
Frankfurtská roštěná, dušená rýže  (A: 01,05,08,10)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.


