od 02.11.2020

do 06.11.2020

Pondělí 2.11.2020
Snídaně
Polévka
Oběd 1
Oběd 2
Večeře

1/2 vánočky, máslo, džem, nugeta, bílý jogurt, cereálie, čaj černý (A: 01,03,05,06,07,08,11,12)
Fazolová, čaj ovocný (A: 01,03,05,06,07,09,10,11,12,13)
Holandský řízek, bramborová kaše (A: 01,01a,03,05,07,09)
Duo těstoviny s tvarohem a broskví, ochucené mléko (A: 01,01a,01b,03,05,06,07)
Vepřová směs, čínské nudle, ovocný sirup (A: 01,01a,01b,03,05,06,07,09,10,11,13)

Úterý 3.11.2020
Snídaně
Polévka
Oběd 1
Oběd 2
Večeře

Pomazánka tvarohová s vejci, 2 ks sojový rohlík, zelenina, makový šáteček, cereálie, čaj ovocný (A:
01,03,05,06,07,08,10,11,12)
Kapustová s uzeným masem, čaj černý (A: 01,03,05,06,07,09,10,11,13)
Zámecké srnčí nudličky (srnčí kýta, smetana, houby), vařený brambor (A: 01,03,05,07,09,10)
Krémová čočka s klobásou (čočka, smetana, slanina, mrkev, celer, tymián), pečivo (A: 01,05,07,09,10)
Srbské vepřové rizoto, strouhaný sýr, sterilovaná okurka, ovocný sirup (A: 01,05,07,09,10,12)

Středa 4.11.2020
Snídaně
Polévka
Oběd 1
Oběd 2
Večeře

50g tvrdý sýr, máslo, 2 ks houska, ovoce, makovka, nugeta, cereálie, čaj černý (A: 01,03,05,06,07,08,11)
Hovězí s těstovinou, ovocný sirup (A: 01,01a,01b,03,05,06,07,09,10,11,12,13)
Znojemská hovězí pečeně, houskový knedlík (A: 01,03,05,07,09,10,12)
Rýžový nákyp s ovocem, ochucené mléko (A: 03,05,06,07)
Francouzské brambory, sterilovaná okurka, čaj ovocný (A: 01,03,05,07,09,12)

Čtvrtek 5.11.2020
Snídaně
Polévka
Oběd 1
Oběd 2
Večeře

Chléb, domácí sekaná, hořčice, tvarohový šáteček, cereálie, čaj ovocný (A:
01,01a,03,05,06,07,08,09,10,11,12)
Řecká s červenou fazolí, čaj černý (A: 01,03,05,06,07,09,10,11,13)
Jitrnicový prejt, kysané zelí, vařený brambor (A: 01,01a,03,05,07,09,12)
Kuřecí směs se zeleninou, dušená rýže (A: 01,05,06,07,09)
Vepřové na česneku, bramborový knedlík, ovocný sirup (A: 01,03,05,06,07,09)

Pátek 6.11.2020
Snídaně
Polévka
Oběd 1
Oběd 2
Balíček

Rybí pomazánka s vejcem, 2 ks houska, zelenina, koláček (tvaroh + borůvka), cereálie, čaj černý (A:
01,02,03,04,05,06,07,08,09,11)
Pohanková se zeleninou, čaj ovocný (A: 01,03,05,06,07,09,10,11,12,13)
Hovězí guláš, houskový knedlík (A: 01,03,05,06,07,09,10,11,13)
Smažené rybí file, bramborová kaše (A: 01,01a,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,14)
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.

