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Pondělí 3.1.2022
3 ks kobliha jahoda, tavený sýr, houska, kakao, mléko, cereálie, čaj černý  (A:
01,03,05,06,07,08,09,10,11,12)

Snídaně

Hrstková, čaj ovocný  (A: 01,03,05,06,07,09,10,11,12,13)Polévka
A10 Bratislavské vepřové plecko, těstoviny  (A: 01,03,05,07,09,10,12)Oběd 1
B58 Přirodní máslový řízek, dušené fazolky, bramborová kaše  (A: 01,03,05,07,09)Oběd 2
Pečené kuře ala bažant, dušená rýže, ovocný sirup  (A: 01,05,07,09,12)Večeře

Úterý 4.1.2022
Chléb, máslo, vařené vejce, hořčice, zelenina, ovoce, mléko, cereálie, čaj ovocný  (A:
01,03,05,06,07,08,09,10,11,12)

Snídaně

Hovězí s těstovinou, čaj černý  (A: 01,01a,01b,03,05,06,07,09,10,11,12,13)Polévka
D47 Hovězí pečeně na slanině, dušená rýže  (A: 01,05,07,09)Oběd 1
C02 Špecle s tuňákem a zeleninou, sojová hvězdička  (A: 01,03,04,05,06,07,08,10)Oběd 2
Lipnický špaček, bramborová kaše, ovocný sirup  (A: 01,01a,03,05,07,09,12)Večeře

Středa 5.1.2022
Termix vanilka, 2 ks makovka, pizzarohlík, mléko, cereálie, čaj černý  (A: 01,03,05,06,07,08,11,12)Snídaně
Italská, ovocný sirup  (A: 01,03,05,06,07,09,10,11,12,13)Polévka
C29 Uzená kýta, dušený špenát, bramborový knedlík  (A: 01,03,05,07,09)Oběd 1
B88 Srbská musaka (zapeč.květák, rajčata, vařený brambor, vepř. ml. maso, sýr cihla)  (A:
01,03,05,07,09)

Oběd 2

Ovocné knedlíky plněné meruňkami, strouhaný tvaroh, máslo, čaj ovocný  (A: 01,03,05,07,12)Večeře

Čtvrtek 6.1.2022
Obložené vejce, 3 ks houska, 2 ks preclík, mléko, cereálie, čaj ovocný  (A:
01,03,05,06,07,08,09,10,11,12)

Snídaně

Kapustová, čaj černý  (A: 01,03,05,06,07,09,10,11,12,13)Polévka
D07 Vepřový plátek na houbách, vařený brambor  (A: 01,05,06,07,09,12)Oběd 1
A87 Vařené vejce, koprová omáčka, houskový knedlík  (A: 01,03,05,06,07,09,12)Oběd 2
Kotlíkový guláš, pečivo, ovocný sirup  (A: 01,01a,03,05,06,07,09,11,12)Večeře

Pátek 7.1.2022
Rybí pomazánka s lučinou a sýrem, 2 ks sojový rohlík, vanilková kobliha, mléko, cereálie, čaj černý 
(A: 01,01a,02,03,04,05,06,07,08,09,11,12)

Snídaně

Čočková s uzeninou, čaj ovocný  (A: 01,03,05,06,07,09,10,11,12,13)Polévka
B06 Kuřecí směs se zeleninou, špagety  (A: 01,01a,01b,03,05,06,07,09)Oběd 1
A62 Grenadýrský pochod (těstoviny, brambory, slanina), zeleninová obloha  (A:
01,01a,01b,03,05,07,08,09,10)

Oběd 2

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.


