od 16.03.2020

do 20.03.2020

Pondělí 16.3.2020
Snídaně
Polévka
Oběd 1
Oběd 2
Večeře

Řecký jogurt jahoda, 2 ks makovka, houska, tavený sýr, cereálie, čaj černý (A:
01,03,05,06,07,08,09,10,11,12)
Česneková s krutony, čaj ovocný (A: 01,03,05,06,07,09,10,11,13)
Špagety s boloňskou omáčkou, strouhaný sýr (A: 01,01a,01b,03,05,06,07,09,10,11,13)
Květák na mozeček, vařený brambor, zeleninová přízdoba (A: 03,05,07,09)
Hovězí na paprice, houskový knedlík, ovocný sirup (A: 01,03,05,07,09,12)

Úterý 17.3.2020
Snídaně
Polévka
Oběd 1
Oběd 2
Večeře

Bageta, hermelín, zelenina, ovoce, sušenka, cereálie, čaj ovocný (A:
01,01a,03,05,06,07,08,09,10,11,12)
Drožďová, čaj ovocný (A: 01,03,05,06,07,09,10,11,13)
Vepřový plátek na kmíně, dušená zeleninová rýže (A: 01,05,06,07,09)
Rybí porce v sezamu, vařený brambor (A: 01,02,03,04,05,07,11,14)
Zapečené těstoviny s uzeným masem, sterilovaná okurka, ovocný sirup (A: 01,03,05,07,09,10,12)

Středa 18.3.2020
Snídaně
Polévka
Oběd 1
Oběd 2
Večeře

Pomazánka Cottage s tuňákem, 2 ks houska, ovoce, cereálie, čaj černý (A:
01,03,05,06,07,08,09,10,11)
Hrstková, ovocný sirup (A: 01,03,05,06,07,09,10,11,12,13)
Vepřové dušené v kapustě, rozpek/cereální pečivo (A: 01,03,05,06,07,09,11)
Pečené kuřecí stehno, dušený špenát, vařený brambor (A: 01,03,05,07,09)
Bublanina s vanilkovým krémem, ovoce, čaj ovocný (A: 01,03,05,07)

Čtvrtek 19.3.2020
Snídaně
Polévka
Oběd 1
Oběd 2
Večeře

2 ks kobliha marmeláda, pizzarohlík, ovoce, bílý jogurt, cereálie, čaj ovocný (A: 01,03,05,06,07,08,11)
Hovězí s drobením, čaj černý (A: 01,01a,01b,03,05,06,07,09,10,11,13)
Hovězí pečeně na žampionech, těstoviny (A: 01,01a,01b,03,05,07,09)
Rýžový nákyp s ovocem, kakao (A: 03,05,06,07)
Čínské nudle s kuřecím masem a paprikou, ovocný sirup (A: 01,01a,01b,03,05,06,07,09,12)

Pátek 20.3.2020
Snídaně
Polévka
Oběd 1
Oběd 2
Balíček

Tvarohová pomazánka s vejcem a sýrem, 2 ks selský rohlík, Aronia zrno, cereálie, čaj černý (A:
01,03,05,06,07,08,09,10,11,12)
Uzená s rýží, čaj ovocný (A: 01,03,05,06,07,09,10,11,13)
Hrachová kaše, uzená kýta, sterilovaná okurka, smažená cibulka, selský rohlík (A:
01,03,05,07,09,10,11,12)
Dušená brokolice, sýrová omáčka, bramborové noky (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.

