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Pondělí 21.2.2022
Termix, 2 ks koláček tvaroh+ meruňka, pizzarohlík, ovoce, cereálie, mléko, čaj černý  (A:
01,03,05,06,07,08,11,12)

snídaně

Pórková s kapáním, 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
D74 Bramborové knedlíky plněné pohankou a angl.slaninou, dušené zelí  (A: 01,03,05,07,09,12)oběd 2
Staročeská sekaná, vařený brambor, sterilovaná okurka, ovocný sirup  (A:
01,03,05,06,07,08,09,10,12)

večeře

Úterý 22.2.2022
Chléb, máslo, vařené vejce, zelenina, kobliha s nug., cereálie, mléko, čaj ovocný  (A:
01,03,05,06,07,08,09,11,12)

snídaně

Uzená s kroupami, čaj černý  (A: 01,03,05,06,07,09,10,11,12,13)polévka
D75 Hrachová kaše, opečená uzenina, smažená cibulka, sterilovaná okurka, pečivo  (A:
01,03,05,07,09,10,11,12)

oběd 1

D76 Kuřecí roláda se sušenými rajčaty, bramborová kaše  (A: 01,03,05,07,08,09,10,11)oběd 2
Vepřové na paprice, těstoviny, čaj černý  (A: 01,01a,01b,03,05,07,09,12)večeře

Středa 23.2.2022
Sýrová pomazánka s nivou, 2ks sójový rohlík, zelenina, šáteček marmel., cereálie, mléko, čaj černý 
(A: 01,01a,03,05,06,07,08,09,10,11,12)

snídaně

Ruský boršč, ovocný sirup  (A: 01,03,05,06,07,09,10,11,12,13)polévka
D78 Pečené kuřecí stehno, dušená hrášková rýže  (A: 01,05,07,09)oběd 1
C98 Žemlovka s ovocem a tvarohem, sypaná mandlemi, ochucené mléko  (A:
01,03,05,06,07,08,08a,12)

oběd 2

Smažená brokolice (květák), vařený brambor, tatarská omáčka, ovocný sirup  (A:
01,03,05,07,09,10,12)

večeře

Čtvrtek 24.2.2022
3ks maková buchta, kakao, ovoce, 2ks preclík, cereálie, mléko, čaj ovocný  (A:
01,03,05,06,07,08,11,12)

snídaně

Krupicová s vejcem, čaj černý  (A: 01,03,05,06,07,09,10,11,12,13)polévka
D79 Znojemský guláš, bramborový knedlík  (A: 01,03,05,07,09,10,12)oběd 1
C25 Tuňák s těstovinami (cibule, olivy, suš. rajčata), zeleninová přízdoba  (A:
01,01a,01b,02,03,04,05,06,07,09,10,11)

oběd 2

Zapečené brambor. noky s kuř. masem, pórkem a smetanou, čaj ovocný  (A:
01,01a,01b,03,05,06,07,09,10,11,12,13)

večeře

Pátek 25.2.2022
Bageta, máslo, uzený sýr, zelenina, makovka, nugeta, cereálie, mléko, čaj černý  (A:
01,01a,03,05,06,07,08,09,11,12)

snídaně

Čočková s bramborem, čaj ovocný  (A: 01,03,05,06,07,09,10,11,12,13)polévka
A68 Holandský řízek, bramborová kaše  (A: 01,01a,03,05,07,09)oběd 1
A69 Houbovo- bramborové kari, pečivo  (A: 01,03,05,06,07,09,11)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.


