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Pondělí 17.5.2021
2 ks tvarohový šáteček, tavený sýr, sýrová houska, mléko, cereálie, čaj černý  (A:
01,03,05,06,07,08,09,10,11,12)

Snídaně

Horácká kulajda, čaj ovocný  (A: 01,03,05,06,07,09,10,11,12,13)Polévka
Srbské vepřové rizoto, strouhaný sýr, sterilovaná okurka  (A: 01,05,07,09,10,12)Oběd 1
Dušené vepřové maso v kapustě, rozpek  (A: 01,03,05,06,07,09,11)Oběd 2
Zapečené bramborové noky s kuřecím masem, pórkem a smetanou, ovocný sirup  (A:
01,01a,01b,03,05,06,07,09,10,11,13)

Večeře

Úterý 18.5.2021
Chléb, máslo, sýr cihla, zelenina, koláček 50g (tvaroh + meruňka), mléko, cereálie, čaj ovocný  (A:
01,03,05,06,07,08,11,12)

Snídaně

Fazolová s uzeným masem, čaj černý  (A: 01,03,05,06,07,09,10,11,13)Polévka
Farářovo tajemství - vepřový plátek zapečený s cibulí, sýrem a smetanou, vařený brambor  (A:
01,03,05,06,07,09)

Oběd 1

Hrachová kaše, uzené maso, sterilovaná okurka, chléb  (A: 01,05,07,09,10,12)Oběd 2
Masová koule v rajské omáčce, těstoviny, ovocný sirup  (A: 01,01a,01b,03,05,07,09,11,12)Večeře

Středa 19.5.2021
3 ks kobliha, houska, máslo, trvanlivý salám, zelenina, mléko, cereálie, čaj černý  (A:
01,03,05,06,07,08,09,11)

Snídaně

Hovězí s vaječným svítkem, ovocný sirup  (A: 01,01a,01b,03,05,06,07,09,10,11,12,13)Polévka
Štěpánská hovězí pečeně, houskový knedlík  (A: 01,03,05,07,09,10)Oběd 1
Medový kuskus s mandarinkami a sušeným ovocem  (A: 01,05,07,08,11,12)Oběd 2
Přírodní sekaný řízek, bramborová kaše, červená řepa, čaj černý  (A: 01,01a,03,05,06,07,09,11)Večeře

Čtvrtek 20.5.2021
Ohřívaný párek, hořčice, 2ks houska, makovka, nugeta, mléko, cereálie, čaj ovocný  (A:
01,03,05,06,07,08,10,11,12)

Snídaně

Frankfurtská s bramborem, čaj černý  (A: 01,03,05,06,07,09,10,11,13)Polévka
Pečené kuřecí stehno, vařený brambor, dušený špenát  (A: 01,03,05,07,09)Oběd 1
Tuňák s těstovinami (tuňák, cibule, olivy, suš. rajčata, kukuřice, česnek, těstoviny)  (A:
01,01a,01b,02,03,04,05,06,07,09,10,11)

Oběd 2

Francouzské brambory, sterilovaná okurka, ovocný sirup  (A: 01,03,05,07,09,10,12)Večeře

Pátek 21.5.2021
Budapešťská pomazánka, 2 ks sojový rohlík, zelenina, ovoce, sušenka, mléko, cereálie, čaj černý  (A:
01,01a,03,05,06,07,08,09,10,11)

Snídaně

Slepičí s těstovinou, čaj ovocný  (A: 01,03,05,06,07,09,10,11,13)Polévka
Vepřový guláš, bramborový knedlík  (A: 01,03,05,06,07,09)Oběd 1
Grenadýrský pochod (těstoviny, brambory, slanina)  (A: 01,01a,01b,03,05,07,08,09,10)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.


