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Pondělí 8.11.2021
1/2 vánočky, máslo, kakao, 2ks pizzarohlík, mléko, cereálie, čaj černý  (A: 01,03,05,06,07,08,11,12)Snídaně
Fazolová s rajským protlakem, čaj ovocný  (A: 01,03,05,06,07,09,10,11,12,13)Polévka
A04 Biftek z mletého masa se sýrem, vařený brambor  (A: 01,03,05,07,09)Oběd 1
C33 Dušená brokolice, bramborové noky, sýrová omáčka  (A: 01,03,05,07,09)Oběd 2
Pečené kuřecí stehno ala bažant, dušená rýže, ovocný sirup  (A: 01,05,07,09,12)Večeře

Úterý 9.11.2021
Chléb, máslo, uzený sýr, zelenina, povidlový šáteček, mléko, cereálie, čaj ovocný  (A:
01,03,05,06,07,08,11,12)

Snídaně

Ruský boršč, čaj černý  (A: 01,03,05,06,07,09,10,11,12,13)Polévka
B80 Smažené rybí file, bramborová kaše  (A: 01,01a,03,04,05,07)Oběd 1
C02 Špecle s tuňákem a zeleninou, pečivo  (A: 01,03,04,05,06,07,08,10)Oběd 2
Bramborové knedlíky plněné nugetou, ořechový posyp, ovocný sirup  (A: 01,03,05,06,07,08,11,12)Večeře

Středa 10.11.2021
150g pařížský salát, 2 ks houska, marmeládová kobliha, mléko, cereálie, čaj černý  (A:
01,03,05,06,07,08,09,10,11,12)

Snídaně

Slepičí s krupami, ovocný sirup  (A: 01,03,05,06,07,09,10,11,12,13)Polévka
A10 Bratislavské vepřové plecko, těstoviny  (A: 01,01a,01b,03,05,07,09,10,12)Oběd 1
A16 Bublanina s vanilkovým krémem, ovocným přelivem, ochucené mléko  (A: 01,03,05,06,07)Oběd 2
Pražské zapečené brambory (šunka, vejce, hrášek, sýr), sterilovaná okurka, čaj ovocný  (A:
01,01a,03,05,07,09,10,12)

Večeře

Čtvrtek 11.11.2021
Rosolka, 2 ks celozrnná houska, makovka, džem, mléko, cereálie, čaj ovocný  (A:
01,03,05,06,07,08,11,12)

Snídaně

Hovězí s kapáním, čaj ovocný  (A: 01,03,05,06,07,09,10,11,12,13)Polévka
D21 Vařené hovězí, koprová omáčka, houskový knedlík  (A: 01,03,05,06,07,09,12)Oběd 1
C13 Těstoviny s rajčatovým pestem a bazalkou,zeleninová přízdoba  (A: 01,01a,01b,03,05,07,08,08a)Oběd 2
Uzená kýta, dušený špenát, bramborový knedlík, ovocný sirup  (A: 01,01c,03,05,07,09,12)Večeře

Pátek 12.11.2021
Fazolový salát se šunkou a křenem, 2 ks sojový rohlík, ovoce, mléko, cereálie, čaj černý  (A:
01,01a,05,06,07,08,10,11,12)

Snídaně

Zeleninová s ovesnými vločkami, čaj ovocný  (A: 01,03,05,06,07,09,10,11,12,13)Polévka
D22 Kuřecí kostky na houbách, dušená rýže  (A: 01,05,07)Oběd 1
A64 Guláš s hlívou ústřičnou, sojová hvězdička  (A: 01,01a,05,06,09,10,11)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.


