od 03.12.2018

do 21.12.2018

Pondělí 3.12.2018
Přesnídávk kaše vločková s jablky a skořicí, čaj in, (A: 01,07)
Polévka

krupicová s vejcem (A: 01,03,09)

Oběd

rizoto srbské s vepř.masem a sýrem, okrka salátová, multiq (A: 01,07)

Svačina

tyčinka můssli, kakao, mandarinka (A: 01,07,08)

Úterý 4.12.2018
Přesnídávk pomazánka ala krab, chléb, čaj, mrkev, (A: 01,07)
Polévka

zeleninový vývar s nudlemi (A: 01,09)

Oběd

kuřecí roláda, brambory, červená řepa, ovocný sirup (A: 01,03,07)

Svačina

houska, máslo, džem, granko, jablko (A: 01,07)

Středa 5.12.2018
Přesnídávk pomazánka z rybího filé, moskva, cao grande, pomeranč (A: 01,04,07,10)
Polévka

zeleninová s růžičkovou kapustou a rýží (A: 01,03)

Oběd

vepřové kostky s mrkví a hráškem, těsoviny, džus (A: 01,07)

Svačina

rohlík, pomazánkové máslo s pažitkou, čaj, okurka salátová (A: 01,07)

Čtvrtek 6.12.2018
Přesnídávk pomazánka brokolicová, houska, čaj in., rajče (A: 01,03,07)
Polévka

bramborová (A: 01,09)

Oběd

zapečené flíčky s mletým masem, kyselá okurka, vitamaxima (A: 01,03,07)

Svačina

houska vícezrnná, medové máslo, milka, kiwi (A: 01,05,07,08,11)

Pátek 7.12.2018
Přesnídávk chléb, rama, nutela, mléko, banán (A: 01,07)
Polévka

fazolová (A: 01)

Oběd

kuřecí jatýrka na slanině s mrkví, rýžové nudle, ovocný nápoj (A: 01,04,07,09,12)

Svačina

chléb s máslem obložený vejci, čaj s citrónem,paprika kápie (A: 01,07)

od 03.12.2018

do 21.12.2018

Pondělí 10.12.2018
Přesnídávk pomazánka z taveného sýra, chléb, milka, jablko (A: 01,07)
Polévka

hovězí s hráškem a rýží (A: 01,09)

Oběd

zapečené brambory s brokolicí a tilápií, smetanou a sýrem, džus (A: 01,03,04,07)

Svačina

ovocný jogurt, loupáček, čaj in. (A: 01,03,07)

Úterý 11.12.2018
Přesnídávk pomazánka špenátová, chléb, cao grande, mandarinka (A: 01,03,07)
Polévka

mrkvová s vločkami (A: 01)

Oběd

mexické fazole s vepřovým masem, chléb, vitamaxima (A: 01)

Svačina

vanilkový pudink s piškoty, čaj in (A: 01,07)

Středa 12.12.2018
Přesnídávk koláček, kakao, banán (A: 01,07)
Polévka

kroupová (A: 01)

Oběd

hovězí plátek na houbách, dušená rýže, multiq (A: 01)

Svačina

chléb, švédská pomazánka, čaj in., okurka salátová (A: 01,04,07)

Čtvrtek 13.12.2018
Přesnídávk pomazánka drožďová, chléb, čaj in., kiwi (A: 01,03,07)
Polévka

kyselo s fazolovými lusky (A: 01,07)

Oběd

pečené kuře, bramborový knedlík, dušený špenát, džus (A: 01,07)

Svačina

rohlík, medové máslo, milka, jablko (A: 01,07)

Pátek 14.12.2018
Přesnídávk chléb slunečnicový, máslo, strouhaný sýr, hruška (A: 01,07)
Polévka

rajčatová s těstovinou (A: 01,07,09,12)

Oběd

čočkové karbanátky, bramborová kaše, salát rajčatový, voda se sirupem (A: 01,07)

Svačina

houska, pomazánkové máslo s křenem, zázvorový čaj, mrkev (A: 01,07)

od 03.12.2018

do 21.12.2018

Pondělí 17.12.2018
Přesnídávk pomazánka rybičková, rohlík, kakao, kápie (A: 01,04,07,09,10)
Polévka

ruský boršč (A: 01,07,09)

Oběd

dukátové buchtičky s vanilkovým krémem, džus (A: 01,03,07)

Svačina

chléb, máslo, vařené vejce, banán, čaj s citrónem (A: 01,03,07)

Úterý 18.12.2018
Přesnídávk chléb, rama, plátkový sýr,milka okurka salátová (A: 01,07)
Polévka

zeleninová s játrovou rýží (A: 01,03,09)

Oběd

hovězí maso v rajčatové omáčce, houskový knedlík, multiq (A: 01,03,07,09)

Svačina

pacholíček, dalamánek, hroznové víno, čaj in. (A: 01,07)

Středa 19.12.2018
Přesnídávk houska, máslo, džem, mandarinka, čaj in. (A: 01,07)
Polévka

zeleninová s nudlemi (A: 01,09)

Oběd

čínské těstovinové mušličky s králičím masem, čaj zelený (A: 01,07,12)

Svačina

pomazánka špenátová, chléb, jablko, čaj in. (A: 01,03,07)

Čtvrtek 20.12.2018
Přesnídávk vánočka, milka, kiwi (A: 01,07,08)
Polévka

květáková (A: 03,07)

Oběd

rybí filé obalované, bramborová kaše, kompot, džus (A: 01,03,04,07)

Svačina

ovocná přesnídávka, piškoty, pomeranč, čaj růžový (A: 01)

Pátek 21.12.2018
Přesnídávk krupicová kaše s grankem, čaj ovocný, (A: 01,07)
Polévka

s vaječným kapáním a zeleninou (A: 01,03,09)

Oběd

zeleninové rizoto, kyselá okurka, džus (A: 01,09,12)

Svačina

křehký chléb, pomazánkové máslo, mrkev, kakao (A: 01,07)

Jídlo obsahuje alergeny. Jejich čísla jsou uvedena v závorce za názvem jídla.
Seznam alergenů:

01
03
04
05
07

Obiloviny obsahující lepek
Vejce
Ryby
Arašídy (podzemnice olejná)
Mléko

Denní pitný režim je zajištěn čaji a ovocnými sirupy.

08
09
10
11
12

Ořechy, mandle, pistácie
Celer
Hořčice
Sezamová semena
Oxid siřičitý a siřičitany

