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Pondělí 20.9.2021
2 ks Formanka s ořech. náplní, kakao, tavený sýr, houska, ovoce, cereálie, mléko, čaj černý  (A:
01,03,05,06,07,08,09,10,11,12)

Snídaně

Hrachová s opečenou houskou, čaj ovocný  (A: 01,03,05,06,07,09,10,11,12,13)Polévka
Zapečené těstoviny s uzeným masem a zeleninou, sterilovaná okurka  (A:
01,01a,01b,03,05,07,09,10,12)

Oběd 1

Tvarohové buchty, ochucené mléko  (A: 01,03,05,06,07)Oběd 2
Drůbeží rizoto, strouhaný sýr, sterilovaná okurka, čaj černý  (A: 01,03,05,06,07,09,10,12)Večeře

Úterý 21.9.2021
Sýr Duko, 2 ks dalamánek, máslo, houska, nugeta, cereálie, mléko, čaj ovocný  (A:
01,03,05,06,07,08,09,11,12)

Snídaně

Hovězí s kapáním, čaj černý  (A: 01,03,05,06,07,09,10,11,12,13)Polévka
Cikánská hovězí pečeně, dušená rýže  (A: 01,03,05,06,07,09)Oběd 1
Čočka na kyselo, vařené vejce, sterilovaná okurka, chléb  (A: 01,03,05,07,09,10,12)Oběd 2
Hovězí kostky po znojemsku, bramborové noky, čaj černý  (A: 01,03,05,07,09,10,12)Večeře

Středa 22.9.2021
2 ks makovka, termix, mřížka s tvaroh. náplní, ovoce, cereálie, mléko, čaj černý  (A:
01,03,05,06,07,08,11,12)

Snídaně

Zelná s klobásou, ovocný sirup  (A: 01,03,05,06,07,09,10,11,12,13)Polévka
Smažený květák, vařený brambor, tatarská omáčka  (A: 01,03,05,07,09,10,12)Oběd 1
Vepřové dušené v mrkvi, rozpek - pečivo  (A: 01,03,05,07,09)Oběd 2
Vepřové na paprice, těstoviny, ovocný sirup  (A: 01,01a,01b,03,05,07,09)Večeře

Čtvrtek 23.9.2021
Krájená paštika, 2 ks cereální houska, croissant s krém. náplní, zelenina, ovoce, cereálie, mléko, č 
(A: 01,03,05,06,07,08,09,11,12)

Snídaně

Hrstková, čaj ovocný  (A: 01,03,05,06,07,09,10,11,12,13)Polévka
Pečené kuřecí stehno, dušené zelí, bramborový knedlík  (A: 01,03,05,07,09,12)Oběd 1
Špeclový salát s tuňákem a zeleninou, pečivo  (A: 01,03,04,05,06,07,08,10)Oběd 2
Staročeská sekaná se sójou, vařený brambor, čaj černý  (A: 01,03,05,06,07,08,09,10,12)Večeře

Pátek 24.9.2021
Tvarohová pomazánka s pažitkou, 2 ks sój. rohlík, zelenina, anglický rohlík, cereálie, mléko, čaj ov 
(A: 01,01a,03,05,06,07,08,11)

Snídaně

Česneková s uzeným sýrem, čaj černý  (A: 01,03,06,07,09,10,11,12,13)Polévka
Chilli con carne, pečivo  (A: 01,03,05,06,07,09,10,11,13)Oběd 1
Bramborové noky s pečenými rajčaty, strouhaný sýr  (A: 01,03,05,07,09)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.


