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Přesnídávka
Pondělí

Oběd

Svačina

1. Mléko s cereáliemi(obsahuje: 7,1a,1b)
2. ovoce
čaj s citrónem, čaj s medem

- Polévka cibulová se sýrem(obsahuje: 7,1a)
1. kuřecí prsa na paprice, houskové knedlíky(obsahuje: 3,7,1a)
čaj s citrónem

1. Rohlík, s máslem(obsahuje: 7,1a)
2. salátová okurka
kakao(obsahuje: 6,7)

1. Rohlík, kapiová pomazánka(obsahuje: 3,7,1a)
2. rajče
caro káva, ovocný čaj(obsahuje: 7)

- Polévka hrachová(obsahuje: 12,1a)
1. obalovaná treska v křupavém těstíčku s burizony, bramborová kaše, salát
rajčatový(obsahuje: 3,4,7,1a)
ovocný čaj

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

1. Chléb, pomazánka tvarohová-budapeštˇ
(obsahuje: 7,1a)
2. ovoce
kakao, čaj s citrónem(obsahuje: 6,7)

- Zeleninový vývar s quinoou(obsahuje: 9)
1. dušené vepřové maso na kmíně, dušená rýže(obsahuje: 1a)
vitamínový nápoj

1. Rohlík, s máslem(obsahuje: 7,1a)
2. paprika
ovocný čaj

1. Grahamový rohlík, pomazánka mrkvová s
celerem(obsahuje: 3,7,9,10,12,1a,1b,1e)
2. kedlubna
ovocné mléko, ovocný čaj(obsahuje: 7)

- Hovězí vývar s vaječným svítkem(obsahuje: 3,9,1a)
1. masové kuličky v rajčatové omáčce, těstoviny(obsahuje: 3,7,9,1a)
čaj s citrónem

1. Chléb s máslovou ramou a vařeným vajíčkem
(obsahuje: 3,7,1a)
2. ovoce
čaj s medem

1. Chléb s máslovou ramou a eidamem(obsahuje:
7,1a)
2. ovoce
kakao granko, čaj s citrónem(obsahuje: 6,7)

- Pórková polévka s vejci(obsahuje: 3)
1. nudle s mákem(obsahuje: 3,5,7,8)
mléko(obsahuje: 7)

1. Rohlík, s pomazánkovým máslem(obsahuje:
7,1a)
2. ředkvičky
malinové mléko(obsahuje: 7)

18.01.
Úterý
19.01.
Středa
20.01.
Čtvrtek
21.01.
Pátek
22.01.
Legenda - alergeny:
03 - Vejce a výrobky z nich.
04 - Ryby a výrobky z nich.
05 - Arašídy a výrobky z nich.

06 - Sójové boby (soja) a výrobky z nich.
07 - Mléko a výrobky z něj.
08 - Skořápkové plody (ořechy) a výrobky z nich.

Změna jídelního lístku vyhrazena.
Vystavil : .............................................
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09 - Celer a výrobky z něj.
10 - Hořčice a výrobky z ní.
12 - Oxid siřičitý a siřičitany v koncentracích nad 10 mg/kg - 10 mg/l.

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

1a - Obilniny obsahující lepek - pšenice
1b - Obilniny obsahující lepek - žito
1e - Obilniny obsahující lepek - špalda

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

Schvalil : .............................................
Tisknuto: 12.01.2021 12:33:27

