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Pondělí 17.1.2022
Žervé, 2ks houska, ovoce, zelenina, mléko, cereálie, čaj černý  (A: 01,05,06,07,08,09,11,12)snídaně
Zeleninová s pohankou, čaj ovocný  (A: 01,03,05,06,07,09,10,11,12,13)polévka
D56 Čočka na kyselo, opečená klobása, smažená cibulka, ster. okurka, pečivo  (A:
01,03,05,07,09,12)

oběd 1

D53 Zapečené těstoviny s kuřecím masem a zeleninou  (A: 01,01a,01b,03,05,06,07,09,10)oběd 2
Zahradnická sekaná, vařený brambor, sterilovaná okurka, ovocný sirup  (A:
01,01a,03,05,06,07,09,10,12)

večeře

Úterý 18.1.2022
Bageta, máslo, hermelín, zelenina, 50g koláček, mléko, cereálie, čaj ovocný  (A:
01,01a,03,05,06,07,08,09,10,11,12)

snídaně

Hovězí se smaženým hráškem, čaj černý  (A: 01,03,05,06,07,09,10,11,12,13)polévka
B93 Svíčková na smetaně, houskový knedlík  (A: 01,03,05,07,09,10,12)oběd 1
C93 Zeleninové kuskusové rizoto, strouhaný sýr, sterilovaná okurka  (A: 01,05,07,09,10,12)oběd 2
Kuřecí závitek, vařený brambor, ovocný sirup  (A: 01,03,05,07,09,10,12)večeře

Středa 19.1.2022
Chléb, máslo, kuř. šunkový  salám, zelenina, maková buchta, mléko, cereálie, čaj černý  (A:
01,03,05,06,07,08,09,11,12,13)

snídaně

Fazolová bílá, ovocný sirup  (A: 01,03,05,06,07,09,10,11,12,13)polévka
D54 Vepřové na paprikách, bramborový knedlík  (A: 01,03,05,06,07,08,09,10)oběd 1
C14 Těstoviny s ricottou a rajčaty  (A: 01,01a,01b,03,05,07,09)oběd 2
Vepřové kostky na kmíně, dušená rýže, čaj ovocný  (A: 01,05,07,09,12)večeře

Čtvrtek 20.1.2022
2 ks makovka, máslo, džem, ovocný jogurt, ovoce, mléko, cereálie, čaj ovocný  (A:
01,03,05,06,07,08,11,12)

snídaně

Slepičí s květákem, čaj černý  (A: 01,03,05,06,07,09,10,11,12,13)polévka
D55 Vepřové dušené v kapustě, pečivo, chia uzel  (A: 01,03,05,06,07,09,11)oběd 1
A35 Kuřecí placičky (pórek, sýr, vejce), bramborová kaše  (A: 01,01a,03,05,06,07,08,09,10,11,13)oběd 2
Znojemský guláš, bramborové noky, čaj černý  (A: 01,03,05,07,09,10,12)večeře

Pátek 21.1.2022
Fazolový salát, 2 ks cereální houska, tvarohový šáteček, mléko, cereálie, čaj černý  (A:
01,03,05,06,07,08,09,10,11,12)

snídaně

Kmínová s vejcem, čaj ovocný  (A: 01,03,05,06,07,09,10,11,12,13)polévka
B26 Masová koule, rajská omáčka, těstoviny  (A: 01,01a,01b,03,05,07,09,11,12)oběd 1
B70 Rybí nákyp s vejci, vařený brambor  (A: 01,03,04,05,06,07,09,10,11)oběd 2
BALÍČEKvečeře

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.


