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Pondělí 13.12.2021
1/2 tvarohový závin, houska, tavený trojúhelníček, ovoce, kakao, mléko, cereálie, čaj černý  (A:
01,03,05,06,07,08,09,10,11,12)

Snídaně

Ruský boršč, čaj ovocný  (A: 01,03,05,06,07,09,10,11,12,13)Polévka
B91 Staročeská sekanina, vařený brambor  (A: 01,03,05,06,07,08,09,10)Oběd 1
D38 Špagety aglio s kuřecím masem  (A: 01,01a,01b,03,05,07,09)Oběd 2
Hovězí na česneku, bramborový knedlík, ovocný sirup  (A: 01,03,05,07,09,12)Večeře

Úterý 14.12.2021
Chléb, máslo, uzený sýr, zelenina, makový šáteček, mléko, cereálie, čaj ovocný  (A:
01,03,05,06,07,08,09,11,12)

Snídaně

Slepičí s krupkami, čaj černý  (A: 01,03,05,06,07,09,10,11,12,13)Polévka
C11 Těstoviny po lotrinsku ( vepř. maso, lečo, zakysaná smetana, sýr, koření)  (A:
01,01a,01b,03,05,06,07,09,10,11,13)

Oběd 1

D39 Kuřecí čínská směs, dušená rýže  (A: 01,03,05,06,07,09,10,11,13)Oběd 2
Vepřový plátek se šunkou a sýrem, vařený brambor, ovocný sirup  (A: 01,05,07,09,12)Večeře

Středa 15.12.2021
Tvarohová pomazánka s paprikou, 2 ks houska, zelenina, kobliha, mléko, cereálie, čaj černý  (A:
01,03,05,06,07,08,09,10,11,12)

Snídaně

Hovězí s drobením, ovocný sirup  (A: 01,01a,01b,03,05,06,07,09,10,11,12,13)Polévka
D40 Hovězí pečeně na paprikách, houskový knedlík  (A: 01,03,05,07,09)Oběd 1
D41 Zapečená brokolice se sýrem, vařený brambor  (A: 01,01a,03,05,07,09)Oběd 2
Srbské vepřové rizoto, strouhaný sýr, okurkový salát, čaj ovocný  (A: 01,05,07,09,11,12)Večeře

Čtvrtek 16.12.2021
1/2 vánočky, máslo, med, džem, pizzarohlík, ovoce, mléko, cereálie, čaj ovocný  (A:
01,03,05,06,07,08,11,12)

Snídaně

Hrachová s opečenou houskou, čaj černý  (A: 01,03,05,06,07,09,10,11,12,13)Polévka
B85 Smažený vepřový řízek, vařený brambor  (A: 01,01a,03,05,07)Oběd 1
C27 Tvarohové buchty, ochucené mléko  (A: 01,03,05,06,07)Oběd 2
Šunkové ravioli zapečené s nivou, zeleninová přízdoba, ovocný sirup  (A: 01,03,05,06,07,09,10,11,12)Večeře

Pátek 17.12.2021
Bageta, trvanlivý salám, máslo, zelenina, tvarohový hřeben, mléko, cereálie, čaj černý  (A:
01,01a,03,05,06,07,08,09,10,11,12)

Snídaně

Cibulová s balkánským sýrem, čaj ovocný  (A: 01,03,06,07,09,10,11,12,13)Polévka
D42 Vepřová pečeně, dušené kysané zelí, bramborový knedlík  (A: 01,03,05,07,09,12)Oběd 1
D43 Sojové nudličky se zeleninou, vařený brambor  (A: 01,05,06,07,09,10,11)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.


