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Pondělí 7.6.2021
Řecký jogurt, 2 ks houska, paštika, ovoce, mléko, cereálie, čaj černý  (A: 01,03,05,06,07,08,09,10,11)snídaně
Zelná, čaj ovocný  (A: 01,03,05,06,07,09,10,11,12,13)polévka
Kuřecí nudličky na smetaně, dušená hrášková rýže  (A: 01,03,05,06,07,09,10,11,13)oběd 1
Cizrnová kaše, vaječná omeleta , sterilovaná okurka, chléb  (A: 01,03,05,07,09,10,12)oběd 2
Přírodní vepřový plátek se šunkou a sýrem, vařený brambor, ovocný sirup  (A: 01,05,07,09,12)večeře

Úterý 8.6.2021
1/2 bábovky, 50g tavený sýr, houska, zelenina, mléko, cereálie, čaj ovocný  (A:
01,03,05,06,07,08,09,10,11,12)

snídaně

Hovězí s celestýnskými nudlemi, čaj černý  (A: 01,03,05,06,07,09,10,11,13)polévka
Cikánská hovězí pečeně, houskový knedlík  (A: 01,03,05,06,07,09)oběd 1
Kapustový karbanátek, vařený brambor  (A: 01,01a,03,05,06,07,09,10)oběd 2
Lívance s ovocným přelivem a strouhaným perníkem, ovocný sirup  (A: 01,03,05,07,12)večeře

Středa 9.6.2021
Chléb, poličan, zelenina, koláček (tvaroh + jahoda), mléko, cereálie, čaj černý  (A:
01,03,05,06,07,08,09,10,11)

snídaně

Vločková, ovocný sirup  (A: 01,03,06,07,09,10,11,12,13)polévka
Smažený sýr, vařený brambor, tatarská omáčka  (A: 01,01a,03,05,07,09,10,12)oběd 1
Chilli con carne, pečivo  (A: 01,03,05,06,07,09,10,11,13)oběd 2
Pečené kuřecí stehno ala bažant, dušená zeleninová rýže, čaj černý  (A: 01,05,07,09)večeře

Čtvrtek 10.6.2021
2 ks kobliha, 2 ks houska, máslo, tavený sýr, ovoce, mléko, cereálie, čaj ovocný  (A:
01,03,05,06,07,08,09,10,11,12)

snídaně

Uzená s drobením, čaj ovocný  (A: 01,03,05,06,07,09,10,11,12,13)polévka
Moravský vrabec, dušené červené zelí, houskový knedlík  (A: 01,03,05,07,09,12)oběd 1
Vařené hovězí, baby mrkev s hráškem na másle, vařený brambor  (A: 01,05,07,09)oběd 2
Plněné domácí buchty (mák, povidla), kakao  (A: 01,03,05,06,07,12)večeře

Pátek 11.6.2021
Zeleninová pomazánka se šunkou a sýrem, 2 ks rohlík, makovka, med, mléko, cereálie, čaj černý  (A:
01,03,05,06,07,08,09,11,12)

snídaně

Kmínová s vejcem, čaj ovocný  (A: 01,03,05,06,07,09,10,11,12,13)polévka
Vídeňská roštěná, dušená rýže  (A: 01,05,07,10,12)oběd 1
Bramborové noky s pečenými rajčaty a bazalkou  (A: 01,03,05,07,09)oběd 2
STUDENÁvečeře

Váha masa v syrovém stavu 100g, pokud není uvedeno jinak!
Změna jídelníčku vyhrazena!
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.


