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Pondělí 6.12.2021
Bílý jogurt, makovka, 2 ks houska, tavený sýr, zelenina, ovoce, mléko, cereálie, čaj černý  (A:
01,03,05,06,07,08,09,10,11,12)

Snídaně

Bramborová, čaj ovocný  (A: 01,01a,01b,03,05,06,07,09,10,11,12,13)Polévka
D09 Kuřecí italská roláda plněná sušenými rajčaty, vařený brambor  (A: 01,03,05,07,08,09,10,11)Oběd 1
A75 Hrachová kaše, uzená kýta, chléb, sterilovaná okurka  (A: 01,01a,01c,05,06,07,09,10,11,12)Oběd 2
Džuveč, pečivo, ovoce, ovocný sirup  (A: 01,03,05,06,07,09,10,11,12,13)Večeře

Úterý 7.12.2021
Chléb, šunková tlačenka, kobliha, mléko, cereálie, čaj ovocný  (A: 01,03,05,06,07,08,11,12)Snídaně
Drožďová, čaj černý  (A: 01,03,05,06,07,09,10,11,12,13)Polévka
D24 Masová koule v rajské omáčce, houskový knedlík  (A: 01,01a,03,05,07,09,11,12)Oběd 1
D35 Zapečené flíčky s houbami, zeleninová přízdoba  (A: 01,01a,01b,03,05,07,08,09,10)Oběd 2
Kuskus se zeleninou a kuřecím masem, zeleninový salát, ovocný sirup  (A:
01,03,05,06,07,09,12)

Večeře

Středa 8.12.2021
1/2 bábovky, pizzarohlík, termix, houska, mléko, cereálie, čaj černý  (A: 01,03,05,06,07,08,11,12)Snídaně
Horácká kulajda, ovocný sirup  (A: 01,03,05,06,07,09,10,11,12,13)Polévka
A82 Jitrnicový prejt, dušené zelí, vařený brambor  (A: 01,01a,03,05,07,09,12)Oběd 1
A06 Bramborové krokety se šunkou, dušený špenát  (A: 01,03,05,07,09)Oběd 2
Námořnické maso, dušená rýže, čaj ovocný  (A: 01,03,05,07,09,12)Večeře

Čtvrtek 9.12.2021
Rybí pomazánka, 2 ks cereální houska, marmeládový šáteček, mléko, cereálie, čaj ovocný  (A:
01,02,03,04,05,06,07,08,09,11,12)

Snídaně

Slepičí s těstovinou, čaj černý  (A: 01,03,05,06,07,09,10,11,12,13)Polévka
D36 Pečené kuřecí stehno na paprice, dušená rýže  (A: 01,05,07,09)Oběd 1
C87 Zapečený květák s rajčaty a sýrem, vařený brambor  (A: 01,03,05,07,09)Oběd 2
Čevabčiči, hořčice, červená řepa, vařený brambor, ovocný sirup  (A: 01,03,05,07,09,10,12)Večeře

Pátek 10.12.2021
Tvarohová pomazánka s vejcem, 2ks houska, kobliha, zelenina, ovoce, mléko, cereálie, čaj
černý  (A: 01,03,05,06,07,08,10,11,12)

Snídaně

Česneková se sýrem, čaj ovocný  (A: 01,03,05,06,07,09,10,11,12,13)Polévka
D37 Záhorácký závitek, bramborové noky  (A: 01,03,05,07,09,10,12)Oběd 1
C98 Žemlovka s  tvarohem a lesním ovocem, ochucené mléko  (A: 01,03,05,06,07,12)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.


