od 03.02.2020

do 07.02.2020

Pondělí 3.2.2020
Snídaně
Polévka
Oběd 1
Oběd 2
Večeře

1/2 vánočky, máslo, džem, kakao, med, paštika, houska, cereálie, čaj černý (A:
01,03,05,06,07,08,09,10,11,12)
Drožďová, čaj ovocný (A: 01,03,05,06,07,09,10,11,13)
Zapečené těstoviny s uzeným masem, zeleninová přízdoba (A: 01,03,05,07,09)
Čočkový kotlík (čočka, těstoviny, zelenina, klobása), pohankové zrno (A:
01,01a,01b,03,05,07,09)
Pečené kuře 1/4, chléb, sterilovaná okurka, ovocný sirup (A: 01,05,07,09,10,12)

Úterý 4.2.2020
Snídaně
Polévka
Oběd 1
Oběd 2
Večeře

Ruské vejce, selský rohlík, vanilková kobliha, cereálie, čaj ovocný (A:
01,03,05,06,07,08,09,10,11)
Hovězí s těstovinou, čaj černý (A: 01,01a,01b,03,05,06,07,09,10,11,13)
Cikánská hovězí pečeně, dušená rýže (A: 01,03,05,06,07,09)
Treska v sezamovém obalu, bramborová kaše (A: 01,03,04,05,06,07,09,10,11)
Lasagne s boloňskou omáčkou a sýrem, ovocný sirup (A: 01,01a,01b,03,05,07,09,12)

Středa 5.2.2020
Snídaně
Polévka
Oběd 1
Oběd 2
Večeře

Chléb, máslo, trvanlivý salám, sýr, zelenina, tvarohový šáteček, cereálie, čaj černý (A:
01,03,05,06,07,08,09,11)
Špenátová, ovocný sirup (A: 01,03,05,06,07,09,10,11,13)
Záhorácký závitek, bramborový knedlík (A: 01,03,05,07,09,10,12)
Duo těstoviny s tvarohem a broskví, ochucené mléko (A: 01,01a,01b,03,05,06,07)
Přírodní kapustový karbanátek, vařený brambor, čaj ovocný (A: 01,01a,03,05,07,09,12)

Čtvrtek 6.2.2020
Snídaně
Polévka
Oběd 1
Oběd 2
Večeře

Bílý jogurt, 2 ks aronia zrno, 50g tvrdý sýr, máslo, houska, cereálie, čaj ovocný (A:
01,03,05,06,07,08,11)
Hrstková, čaj černý (A: 01,03,05,06,07,09,10,11,13)
Krůtí prsa na zelenině,vařený brambor (A: 01,03,05,07,09,12)
Špagety s houbami, paprikou a olivami (A: 01,01a,01b,03,07,08,09,10)
Bramborový guláš s paprikou, selský rohlík, ovocný sirup (A: 01,03,05,07,09,11)

Pátek 7.2.2020
Snídaně
Polévka
Oběd 1
Oběd 2
Balíček

Pomazánka z vepřového masa, 2 ks sojový rohlík, ovoce, zelenina, cereálie, čaj černý (A:
01,03,05,06,07,08,09,10,11,12)
Vločková, čaj ovocný (A: 01,03,05,06,07,09,10,11,13)
Chilli con carne, cereální houska (A: 01,03,05,06,07,09,10,11,13)
Uzené kuřecí stehno, vařený brambor (A: 01,05,07,09)
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.

