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Pondělí 14.2.2022
1/2 bábovky, houska, nugeta, ovoce, kakao, mléko, cereálie, čaj černý  (A: 01,03,05,06,07,08,11,12)snídaně
Frankfurtská, čaj ovocný  (A: 01,03,05,06,07,08,09,10,11,12,13)polévka
A60 Francouzské brambory, sterilovaná okurka  (A: 01,03,05,07,09,10,12)oběd 1
A01 Alpský knedlík (kynutý knedlík plněný povidly, vanilkové šodo, makový posyp)  (A:
01,03,05,06,07,08,11,12)

oběd 2

Smažený kuřecí řízek, vařený brambor, ovocný sirup  (A: 01,01a,03,05,07,12)večeře

Úterý 15.2.2022
Bageta, drůbeží salám, sýr cihla, zelenina, tvarohový šáteček, mléko, cereálie, čaj ovocný  (A:
01,01a,03,05,06,07,08,09,10,11,12)

snídaně

Slepičí s rýží a hráškem, čaj černý  (A: 01,03,05,06,07,09,10,11,12,13)polévka
D71 Vepřový závitek na smetaně, houskový knedlík  (A: 01,01a,01b,03,05,06,07,09,10,12)oběd 1
A07 Bramborové noky s kapustou (prosciutto, sýr)  (A: 01,03,05,07,09)oběd 2
Smažený hermelín, vařený brambor, tatarská omáčka, ovocný sirup  (A: 01,01a,03,05,07,09,10,12)večeře

Středa 16.2.2022
Bílý jogurt, 2 ks marmeládový hřeben, pizzarohlík, mléko, cereálie, čaj černý  (A:
01,03,05,06,07,08,11,12)

snídaně

Hrachová s uzeninou, ovocný sirup  (A: 01,03,05,06,07,09,10,11,12,13)polévka
D31 Krůtí prso na zelenině, vařený brambor  (A: 01,03,05,06,07,09,10,11,12,13)oběd 1
A69 Houbovo- bramborové kari, pečivo  (A: 01,03,05,06,07,09,11)oběd 2
Vepřové bulgurové rizoto, sterilovaná okurka, strouhaný sýr, čaj ovocný  (A: 01,05,07,09,10,12)večeře

Čtvrtek 17.2.2022
Chléb, šunková tlačenka, ovoce, makovka, džem, mléko, cereálie, čaj ovocný  (A:
01,03,05,06,07,08,11,12)

snídaně

Vločková s bramborem, čaj černý  (A: 01,03,06,07,09,10,11,12,13)polévka
D72 Vepřové na česneku, bramborový knedlík  (A: 01,03,05,06,07,09)oběd 1
B74 Rýžový nákyp s ovocem, ochucené mléko  (A: 03,05,06,07,12)oběd 2
Bramborový guláš s paprikou, sojová houska, ovoce, ovocný sirup  (A:
01,03,05,06,07,09,10,11,12,13)

večeře

Pátek 18.2.2022
Pomazánka tvarohová s vejci, 2 ks houska, zelenina, kobliha nugátová, mléko, cereálie, čaj černý  (A:
01,03,05,06,07,08,09,10,11,12)

snídaně

Staročeská bramboračka, čaj ovocný  (A: 01,03,05,06,07,09,10,11,12,13)polévka
C65 Vídeňská roštěná, dušená rýže  (A: 01,05,07,10,12)oběd 1
D73 Cizrnová kaše, vaječná omeleta se šunkou, sýrem a pórkem, sterilovaná okurka, sýr. croissant 
(A: 01,03,05,07,09,10,12)

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.


