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Přesnídávka
Pondělí

Oběd

Svačina

1. Chléb pšenično-žitný, pomazánka rybí s
vajíčkem(obsahuje: 3,4,7,12,1a,1b)
2. ovoce
mléko, čaj s citrónem(obsahuje: 7)

- Polévka rajčatová s těstovinou(obsahuje: 7,1a)
1. vepřová pečeně, bramborová kaše, ledový salát s ředkvičkami(obsahuje:
7,12,1a)
čaj s citrónem

1. Houska, s máslovou ramou(obsahuje: 7,1a)
2. mrkev
ovocný čaj

1. Rohlík, kapiová pomazánka(obsahuje: 3,7,1a)
2. ledový salát
caro káva, čaj se sirupem(obsahuje: 7)

- Hovězí vývar s vaječným svítkem*(obsahuje: 3,9,1a)
1. cikánská hovězí pečeně, dušená rýže(obsahuje: 10,12,1a)
ovocný čaj

1. Chléb pšenično-žitný, s pomazánkovým
máslem a pažitkou(obsahuje: 7,1a,1b)
2. ovoce
čaj s citrónem

1. Chléb pšenično-žitný, pomazánka špenátová
(obsahuje: 7,12,1a,1b)
2. ovoce
vanilkové mléko, čaj s citrónem(obsahuje: 7)

- Kukuřičná polévka(obsahuje: 1a)
1. barbecue pečená kuřecí stehna, vařené brambory(obsahuje: 10)
čaj s citrónem

1. Palačinky s cizrno-kakaovou pomazánkou
(obsahuje: 3,7,1a)
kakao(obsahuje: 6,7)

28.11.
Úterý
29.11.
Středa
30.11.
Čtvrtek

1. Houska, pomazánka sýrová s celerem(obsahuje: - Zeleninový vývar s bulgurem(obsahuje: 9,1a)
7,1a)
1. rajčatové špagety s masem a sýrem(obsahuje: 7,1a)
2. paprika
vitamínový nápoj
kakao, čaj s citrónem(obsahuje: 6,7)

1. Chléb pšenično-žitný, s pomazánkovým
máslem(obsahuje: 7,1a,1b)
2. ovoce
čaj se sirupem

1. Toustový chléb, s máslovou ramou a plátkovým
sýrem(obsahuje: 7,1a)
2. ovoce
bílá káva, ovocný čaj(obsahuje: 7)

1. Rohlík, s máslem(obsahuje: 7,1a)
2. ředkvičky
čaj s citrónem

01.12.
Pátek

- Bramborová polévka(obsahuje: 9,12,1a)
1. čočka na kyselo s vařeným vajíčkem, okurka sterilovaná(obsahuje: 3,10,1a)
čaj s medem

02.12.
Legenda - alergeny:
03 - Vejce a výrobky z nich.
04 - Ryby a výrobky z nich.
06 - Sójové boby (soja) a výrobky z nich.

07 - Mléko a výrobky z něj.
09 - Celer a výrobky z něj.
10 - Hořčice a výrobky z ní.

Změna jídelního lístku vyhrazena.
Vystavil : .............................................
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12 - Oxid siřičitý a siřičitany v koncentracích nad 10 mg/kg - 10 mg/l.
1a - Obilniny obsahující lepek - pšenice
1b - Obilniny obsahující lepek - žito

Přejeme Vám dobrou chuť
Převzal : .............................................

Kontroloval : .............................................
JL.

Schvalil : .............................................
Tisknuto: 23.11.2022 9:34:03

