od 21.10.2019

do 25.10.2019

Pondělí 21.10.2019
Snídaně
Polévka
Oběd 1
Oběd 2
Večeře

1/2 bábovky, kakao, houska, tavený sýr, ovoce, cereálie, čaj černý (A: 01,03,06,07,08,09,10,12)
Pórková s vejci, čaj ovocný (A: 01,03,05,06,07,09,10,11,13)
Těstoviny s kuřecím masem a sýrovou omáčkou (A: 01,01a,01b,03,05,07,09)
Čočka na kyselo, vařené vejce, celozrnné pečivo, sterilovaná okurka (A: 01,03,05,07,10,12)
Staročeská sekaná, vařený brambor, čaj černý (A: 01,01a,03,05,07,09)

Úterý 22.10.2019
Snídaně
Polévka
Oběd 1
Oběd 2
Večeře

Chléb, máslo, sýr eidam, zelenina, koláček tvaroh + borůvka, cereálie, čaj ovocný (A: 01,03,06,07,08)
Hovězí s těstovinou, čaj černý (A: 01,01a,01b,03,05,06,07,09,10,11,13)
Svíčková na smetaně, houskový knedlík (A: 01,03,05,07,09)
Tvarohové buchty, ochucené mléko (A: 01,03,05,06,07)
Drůbeží rizoto se zeleninou, strouhaný sýr, sterilovaná okurka, čaj ovocný (A: 01,05,07,09,10,12)

Středa 23.10.2019
Snídaně
Polévka
Oběd 1
Oběd 2
Večeře

100g vepř. šunka, máslo, 2ks sójový rohlík, bílý jogurt, cereálie, čaj černý (A: 01,05,06,07,08,11)
Česneková s uzeným sýrem, ovocný sirup (A: 01,03,05,06,07,09,10,11,12,13)
Smažený vepřový řízek, vařený brambor (A: 01,01a,03,05,07)
Bretaňské fazole, uzená kýta, pečivo (A: 01,03,05,06,07,09,10,11,13)
Ravioli plněné šunkou, sýrová omáčka, ovocný sirup (A: 01,01a,01b,03,05,07,09,12)

Čtvrtek 24.10.2019
Snídaně
Polévka
Oběd 1
Oběd 2
Večeře

Salát alá krab, 2ks houska, makovka, termix, cereálie, čaj ovocný (A: 01,03,06,07,08)
Fazolová, čaj ovocný (A: 01,03,05,06,07,09,10,11,13)
Myslivecká vepřová pečeně, dušená rýže (A: 01,03,05,06,07,09,10,11,13)
Žemlovka s lesním ovocem, ochucené mléko (A: 01,03,05,06,07)
Smažený sýr, vařený brambor, tatarská omáčka, čaj černý (A: 01,03,05,07,10)

Pátek 25.10.2019
Snídaně
Polévka
Oběd 1
Oběd 2
Balíček

Rybí pomazánka se sýrem, 2ks cereální houska, kobliha vanilková, ovoce, cereálie, čaj černý (A:
01,03,05,06,07,08)
Hovězí s praženou cizrnou, čaj ovocný (A: 01,03,06,07,09,10,11,13)
Hovězí na česneku, bramborový knedlík (A: 01,03,05,07,09)
Sázené vejce, dušená zelenina na másle (brokolice, baby mrkev, fazolky), vařený brambor (A:
01,03,05,07,09)
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.

