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Pondělí 7.12.2020
Termix, 2 ks makovka, houska, nugeta, mléko, cereálie, čaj černý  (A: 01,03,05,06,07,08,11)Snídaně
Drožďová, čaj ovocný  (A: 01,03,05,06,07,09,10,11,12,13)Polévka
Vepřová pečeně na slanině, dušená rýže  (A: 01,05,06,07,08,09,10)Oběd 1
Zapečené bramborové noky s kuřecím masem, pórkem, smetanou a sýrem  (A:
01,01a,01b,03,05,06,07,09,10,11,13)

Oběd 2

Vepřenky s cibulí a hořčicí, vařený brambor, ovocný sirup  (A: 01,03,05,07,09,10,12)Večeře

Úterý 8.12.2020
Krabí salát, 2x sójová bulka, skořicový suk, mléko, cereálie, čaj ovocný  (A:
01,03,05,06,07,08,11,12)

Snídaně

Zelná, čaj černý  (A: 01,03,05,06,07,09,10,11,12,13)Polévka
Hamburská vepř. kýta, houskový knedlík  (A: 01,03,05,07,09,10,12)Oběd 1
Přírodní rybí file s anglickou slaninou a cibulí, bramborová kaše  (A:
01,02,03,04,05,06,07,09,10,11,14)

Oběd 2

Kuřecí směs, dušená rýže, ovocný sirup  (A: 01,05,06,07,09)Večeře

Středa 9.12.2020
Uzený sýr, chléb, máslo, zelenina, marmeládový šáteček, mléko, cereálie, čaj černý  (A:
01,03,05,06,07,08,11)

Snídaně

Česneková, čaj ovocný  (A: 01,03,05,06,07,09,10,11,12,13)Polévka
Hovězí nudličky po zahradnicku, vařený brambor  (A: 01,05,07,09)Oběd 1
Špagety s houbami, paprikou a olivami  (A: 01,01a,01b,03,05,07,08,09,10)Oběd 2
Bramborové knedlíky plněné nugetou s ořech. posypem, čaj ovocný  (A:
01,03,05,06,07,08,11,12)

Večeře

Čtvrtek 10.12.2020
Krájená paštika, 2 ks houska, ovoce, mléko, cereálie, čaj ovocný  (A:
01,03,05,06,07,08,09,10,11,12)

Snídaně

Zeleninová s ovesnými vločkami, čaj černý  (A: 01,03,06,07,09,10,11,13)Polévka
Rajská omáčka, masová koule, těstoviny  (A: 01,01a,01b,03,05,07,09,11,12)Oběd 1
Halušky s jablky a skořicí, sypané tvarohem, ochucené mléko  (A: 01,03,05,06,07,12)Oběd 2
Pražské zapečené brambory, steril. zel. salát, ovocný sirup  (A: 03,05,07,09,10,12)Večeře

Pátek 11.12.2020
Zeleninový salát se šunkou a sýrem, 2 ks sójový rohlík, 50g koláček, mléko, cereálie, čaj
ovocný  (A: 01,03,05,06,07,08,09,11,12)

Snídaně

Gulášová, čaj černý  (A: 01,03,05,06,07,09,10,11,12,13)Polévka
Pečené kuřecí stehno, dušený špenát, bramborový knedlík  (A: 01,03,05,07,09)Oběd 1
Krémová čočka s klobásou (čočka, smetana, slanina, mrkev, celer, tymián), pečivo  (A:
01,05,07,09,10)

Oběd 2

balíčekBalíček

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.

Jejich čísla jsou uvedena v závorce za názvem jídla.Jídlo obsahuje alergeny.


