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Pondělí 24.5.2021
1/2 vánočky, máslo, ovocný jogurt, med, houska, tavený sýr, mléko, cereálie, čaj černý  (A:
01,03,05,06,07,08,09,10,11,12)

Snídaně

Šumavská bramboračka, čaj ovocný  (A: 01,03,05,06,07,09,10,11,12,13)Polévka
Zapečené těstoviny s uzeným masem, zeleninou a sýrem, sterilovaná okurka  (A:
01,03,05,07,09)

Oběd 1

Alpský knedlík (kynutý knedlík plněný povidly, vanilkové šodo, makový posyp)  (A:
01,03,05,07,12)

Oběd 2

Kuřecí plátek na houbách, kuskus, ovocný sirup  (A: 01,07)Večeře

Úterý 25.5.2021
Chléb, vařené vejce, zelenina, ovoce, 50g makový koláček, mléko, cereálie, čaj ovocný  (A:
01,03,05,06,07,08,11,12)

Snídaně

Hovězí s játrovou rýží, čaj černý  (A: 01,01a,03,05,06,07,09,10,11,13)Polévka
Smažený vepřový řízek, vařený brambor  (A: 01,01a,03,05,07)Oběd 1
Těstoviny s ricottou a rajčaty  (A: 01,01a,01b,03,05,07,09)Oběd 2
Bramborové šišky s makovým posypem, maštěné máslem, ochucené mléko, ovoce  (A:
01,01a,03,05,06,07,08,11)

Večeře

Středa 26.5.2021
2 ks houska, tavený sýr, 50g trvanlivý salám, makovka, džem, mléko, cereálie, čaj černý  (A:
01,03,05,06,07,08,09,10,11,12)

Snídaně

Dršťková, ovocný sirup  (A: 01,03,05,06,07,08,09,10,11,12,13)Polévka
Špekové knedlíky, dušené zelí, smažená cibulka  (A: 01,03,05,07,09,12)Oběd 1
Zepečené mexické brambory se sýrem  (A: 05,07,09)Oběd 2
Kuřecí kostky na paprice, dušená rýže, čaj ovocný  (A: 01,05,07,09)Večeře

Čtvrtek 27.5.2021
Chléb, máslo, uzený sýr, zelenina, termix, sušenka, mléko, cereálie, čaj ovocný  (A:
01,05,06,07,08,11,12)

Snídaně

Květáková s bramborem, čaj černý  (A: 01,03,05,06,07,09,10,11,13)Polévka
Znojemský guláš, těstoviny  (A: 01,01a,01b,03,05,07,09,10,12)Oběd 1
Kološvárské zelí  (A: 01,05,07,09,10,12)Oběd 2
Biftek z mletého masa se sýrem, bramborová kaše, ovocný sirup  (A: 01,03,05,07,09)Večeře

Pátek 28.5.2021
Rybí pomazánka s vejcem, 2 ks sojový rohlík, marmeládový šáteček, ovoce, mléko, cereálie,
čaj černý  (A: 01,01a,02,03,04,05,06,07,08,08a,09,11)

Snídaně

Krupicová s vejcem, čaj ovocný  (A: 01,03,05,06,07,09,10,11,12,13)Polévka
Segedínský guláš, houskový knedlík  (A: 01,03,05,07,12)Oběd 1
Rybí file na žampionech, vařený brambor  (A: 01,02,03,04,05,06,07,09,10,11,14)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.


