od 23.03.2020

do 27.03.2020

Pondělí 23.3.2020
Snídaně
Polévka
Oběd 1
Oběd 2
Večeře

Plátkový sýr 50g, máslo, 2ks houska, tvarohový šáteček, ovoce, cereálie, čaj černý (A:
01,03,05,06,07,08,11)
Květáková, čaj ovocný (A: 01,03,05,06,07,09,10,11,13)
Kuřecí nudličky se zeleninou, špagety (A: 01,01a,01b,03,05,06,07,09,11)
Cizrnový guláš s paprikou, pečivo (pohankové zrno) (A: 01,03,05,06,07,09,10,11,13)
Losos na másle 125gr, vařené petrželové brambory, čaj černý (A: 01,02,03,04,05,06,07,09,10,11,14)

Úterý 24.3.2020
Snídaně
Polévka
Oběd 1
Oběd 2
Večeře

Chléb, máslo, vařené vejce, hořčice, zelenina, kobliha s nugetou, cereálie, čaj ovocný (A:
01,03,05,06,07,08,10,11)
Kuřecí s krupkami, čaj černý (A: 01,03,06,07,09,10,11,13)
Srnčí kýta na smetaně, houskový knedlík (A: 01,03,05,07,09)
Grenadýrský pochod (brambory, těstoviny, slanina, vejce), zeleninová přízdoba (A:
01,01a,01b,03,05,07,08,09,10)
Smažený hermelín, vařený brambor, tatarská omáčka, čaj ovocný (A: 01,01a,03,05,07,09,10)

Středa 25.3.2020
Snídaně
Polévka
Oběd 1
Oběd 2
Večeře

Sýrová pomazánka, 2ks cereální houska, ovoce, skořicový suk, cereálie, čaj černý (A:
01,01a,03,05,06,07,08,09,10,11)
Hovězí s těstovinou, čaj ovocný (A: 01,01a,01b,03,05,06,07,09,10,11,13)
Znojemská hovězí pečeně, dušená rýže (A: 01,05,09,10,12)
Treska na žampionech, vařený brambor (A: 01,02,03,04,05,06,07,09,10,11,14)
Masová koule v rajské omáčce, těstoviny, ovocný sirup (A: 01,01a,01b,03,05,07,09,11,12)

Čtvrtek 26.3.2020
Snídaně
Polévka
Oběd 1
Oběd 2
Večeře

Jogurt, 2ks makovka, džem, pizza rohlík, ovoce, cereálie, čaj ovocný (A: 01,03,05,06,07,08,11,12)
Italská s rýží, ovocný sirup (A: 01,03,05,06,07,09,10,11,12,13)
Zálesácký guláš, 2ks selský rohlík (A: 01,03,05,07,09,11)
Bramborové noky s kapustou (prosciutto, sýr) (A: 01,03,05,07,09)
Džuveč s vepřovým masem, celozrnné pečivo, čaj černý (A: 01,03,05,06,07,09,10,11,12,13)

Pátek 27.3.2020
Snídaně
Polévka
Oběd 1
Oběd 2
Balíček

Bageta, sýr, šunkový salám, zelenina, ovoce, cereálie, čaj ovocný (A: 01,01a,03,05,06,07,08,09,11)
Čočková, čaj černý (A: 01,03,05,06,07,09,10,11,13)
Bramborové knedlíky s uz. masem, dušené zelí, smaž. cibulka (A: 01,03,05,07,09,12)
Pivovarský tokáň, dušená rýže (A: 01,03,05,06,07,08,09,10,11,13)
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.

