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Pondělí 10.1.2022
Čokol. termix, 2ks makovka, tavený sýr, houska, cereálie, mléko, čaj černý  (A:
01,03,05,06,07,08,09,10,11,12)

snídaně

Drožďová, čaj ovocný  (A: 01,03,05,06,07,09,10,11,12,13)polévka
B96 Špagety s boloňskou omáčkou, strouhaný sýr  (A: 01,01a,01b,03,05,06,07,09,10,11,12,13)oběd 1
A12 Bretaňské fazole, uzená kýta, pečivo  (A: 01,03,05,06,07,09,10,11,13)oběd 2
Smažený sýr, vařený brambor, tatarská omáčka, čaj černý  (A: 01,01a,03,05,07,09,10,12)večeře

Úterý 11.1.2022
Plátkový sýr, 2ks houska, zelenina, ovoce, 2ks preclík, cereálie, mléko, čaj ovocný  (A:
01,03,05,06,07,08,09,11,12)

snídaně

Zelná s bramborem, čaj černý  (A: 01,03,05,06,07,09,10,11,12,13)polévka
D48 Krůtí prsa na slanině, dušená rýže  (A: 01,01a,03,05,07,09)oběd 1
A25 Sýrový nákyp se šunkou, bramborová kaše  (A: 01,01a,03,05,07,09)oběd 2
Bramborové knedlíky plněné uz. masem, dušené zelí, čaj ovocný  (A: 01,03,05,07,09,12)večeře

Středa 12.1.2022
1/2 bábovky, bílý jogurt, houska, kakao, cereálie, mléko, čaj černý  (A: 01,03,05,06,07,08,11,12)snídaně
Hovězí s těstovinou, čaj ovocný  (A: 01,03,06,07,09,10,11,12,13)polévka
D49 Znojemská hovězí pečeně, houskový knedlík  (A: 01,03,05,07,09,10,12)oběd 1
D50 Špecle po korejsku (kuřecí prsa, zelí hl., cibule, koření)  (A: 01,03,05,06,07,09,10,11,13)oběd 2
Palačinky s džemem, kakao, ovoce, čaj černý  (A: 01,03,05,06,07,12)večeře

Čtvrtek 13.1.2022
Chléb, máslo, vařené vejce, zelenina, tvarohový šáteček, cereálie, mléko, čaj ovocný  (A:
01,03,05,06,07,08,09,11,12)

snídaně

Květáková, 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
A28 Cizrna po jihočesku (cizrna, vepřové maso, zelí)  (A: 01,05,07,09,12)oběd 2
Vepřový plátek na houbách, dušená rýže, čaj ovocný  (A: 01,05,06,07,09,12)večeře

Pátek 14.1.2022
Tvarohová pomaz. s uzeným sýrem, 2ks houska, ovoce, cereálie, mléko, čaj černý  (A:
01,03,05,06,07,08,09,10,11,12)

snídaně

Čočková, čaj ovocný  (A: 01,03,05,06,07,09,10,11,12,13)polévka
D51 Vepřový guláš, bramborový knedlík  (A: 01,03,05,06,07,09)oběd 1
D52 Přírodní kapustové karbanátky se sýrem (50% vepř. maso, 40% kapusta, sýr) bramborová kaše 
(A: 01,01a,03,05,07,09)

oběd 2

STUDENÁvečeře

Váha masa v syrovém stavu 100g, pokud není uvedeno jinak!
Změna jídelníčku vyhrazena!
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.


