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Pondělí 28.2.2022
50g tvrdý sýr, máslo, paštika, 3 ks houska, pizzarohlík, mléko, cereálie, čaj černý  (A:
01,03,05,06,07,08,09,10,11,12)

snídaně

Cibulová s balkánským sýrem, čaj ovocný  (A: 01,03,06,07,09,10,11,12,13)polévka
A03 Biftek z mletého masa se sýrem, bramborová kaše  (A: 01,03,05,07,09)oběd 1
B04 Bulgurové srbské kuřecí rizoto, strouhaný sýr, sterilovaná okurka  (A: 01,05,07,09,10,12)oběd 2
Kotlíkový guláš, pečivo, ovocný sirup  (A: 01,01a,03,05,06,07,09,11,12)večeře

Úterý 1.3.2022
Rybí pomazánka se vejci, 2 ks houska, zelenina, tvarohový šáteček, mléko, cereálie, čaj ovocný  (A:
01,02,03,04,05,06,07,08,09,11,12)

snídaně

Kmínová s vejcem, čaj černý  (A: 01,03,05,06,07,09,10,11,12,13)polévka
C67 Záhorácký závitek, bramborový knedlík  (A: 01,03,05,07,09,10,12)oběd 1
D80 Barevné těstoviny se žampiony a zeleninou (žampiony, paprika, pórek, č. řepa)  (A:
01,01a,01b,03,05,07,08c,09,10)

oběd 2

Džuveč, ovoce, ovocný sirup  (A: 01,03,05,06,07,09,10,11,12,13)večeře

Středa 2.3.2022
Chléb, máslo, kapiová střecha, zelenina, ovoce, kobliha marmeládová, mléko, cereálie, čaj černý  (A:
01,03,05,06,07,08,09,11,12)

snídaně

Drožďová, ovocný sirup  (A: 01,03,05,06,07,09,10,11,12,13)polévka
B81 Smažené rybí file, vařený brambor, zeleninová přízdoba  (A: 01,01a,03,04,05,07)oběd 1
B74 Rýžový nákyp s ovocem, ochucené mléko  (A: 03,05,06,07,12)oběd 2
Vepřový guláš, celozrnný knedlík, čaj ovocný  (A: 01,03,05,06,07,09,12)večeře

Čtvrtek 3.3.2022
Bageta, máslo, uzený sýr, zelenina, ovoce, 2 ks preclík, mléko, cereálie, čaj ovocný  (A:
01,01a,03,05,06,07,08,09,11,12)

snídaně

Hovězí s kapáním, čaj černý  (A: 01,03,06,07,09,10,11,12,13)polévka
D12 Cikánská hovězí pečeně, dušená rýže  (A: 01,03,05,06,07,09)oběd 1
A50 Dušená baby mrkev s hráškem, vařený brambor  (A: 01,05,07,09)oběd 2
Bramborové knedlíky plněné nugetou, ořechový posyp, ochucené mléko, ovocný sirup  (A:
01,03,05,06,07,08,11,12)

večeře

Pátek 4.3.2022
Fazolový salát se šunkou, 2 ks rohlík, termix, makovka, mléko, cereálie, čaj černý  (A:
01,01a,05,06,07,08,09,10,11,12)

snídaně

Řecká s fazolí, čaj ovocný  (A: 01,03,05,06,07,09,10,11,12,13)polévka
B11 Kuřecí nudličky s nivou a brokolicí, těstoviny  (A: 01,03,05,07,09)oběd 1
A02 Bezmasý fazolový guláš, cereální pečivo  (A: 01,03,05,06,07,09,10,11,13)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.


