od 23.09.2019

do 27.09.2019

Pondělí 23.9.2019
Snídaně
Polévka
Oběd 1
Oběd 2
Večeře

Termix, houska, 2ks koláček s pudinkem a tvarohem, cereálie, čaj černý (A: 01,03,06,07,08)
Špenátová, čaj ovocný (A: 01,03,05,07,09)
Těstoviny po lotrinsku ( vepř. maso, lečo, zakysaná smetana, sýr, koření) (A: 01,01a,01b,03,05,07,09)
Rybí porce v bramborovém obalu, vařený brambor (A: 01,02,03,04,05,07,11,14)
Kuřecí roláda, bramborová kaše, čaj černý (A: 01,03,05,07,08,09,10,11)

Úterý 24.9.2019
Snídaně
Polévka
Oběd 1
Oběd 2
Večeře

Chléb, máslo, uzená kýta, zelenina, šáteček s marmeládou, cereálie, čaj ovocný (A:
01,03,06,07,08,12)
Uzená s kroupami, čaj černý (A: 01,05,06,07,09)
Kuřecí nudličky s nivou a brokolicí, těstoviny (A: 01,01a,01b,03,05,07,09)
Houbovo - bramborové kari, cereální pečivo (A: 01,03,05,07,09,11)
Bublanina s vanilkovým krémem, ochucené mléko (A: 01,03,05,06,07)

Středa 25.9.2019
Snídaně
Polévka
Oběd 1
Oběd 2
Večeře

Žervé ochucené, 2ks sojový rohlík, makovka, nugeta, cereálie, čaj černý (A: 01,03,05,06,07,08,11)
Hrachová s krutony, ovocný sirup (A: 01,03,05,07,12)
Vepřové na kmíně, dušená rýže (A: 01,05,07,09)
Myslivecká musaka (hovězí maso, brambory, žampiony, kořenová zelenina, kys. smetana ) (A:
01,05,07,09)
Kotlíkový guláš, pečivo, ovocný sirup (A: 01,03,05,06,07,09,12)

Čtvrtek 26.9.2019
Snídaně
Polévka
Oběd 1
Oběd 2
Večeře

2ks sýrová houska, máslo, paštika, skořicová pletenec, zelenina, cereálie, čaj ovocný (A:
01,03,06,07,08,09,10)
Hovězí s fritát. nudlemi, čaj černý (A: 01,03,05,06,07,09)
Křenová omáčka, vařené vejce, houskový knedlík (A: 01,03,05,06,07,09,10,12)
Vařené hovězí, baby mrkev na másle, vařený brambor (A: 01,05,07,09)
Srbské vepřové rizoto, strouhaný sýr, sterilovaná okurka, čaj černý (A: 01,05,07,09,10,12)

Pátek 27.9.2019
Snídaně
Polévka
Oběd 1
Oběd 2
Balíček

Tvarohová pomazánka s nivou, 1ks chlebovka, houska, zelenina, ovoce, cereálie, čaj černý (A:
01,06,07,08,09,10)
Cibulová s balkánským sýrem, ovocný sirup (A: 01,05,07,09,12)
Domažlické vepřové ragú, bramborový knedlík (A: 01,03,05,07,09,10)
Těstoviny s mákem a cukrem, ochucené mléko (A: 01,01a,01b,03,05,06,07)
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.

