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Úterý 1.12.2020
Ovocný čaj se sirupem, bílá káva, máslo, džem, chléb, houska, mléko, musli, hemenex, balený jogurt, jablkoSnídaně
obsahuje alergeny: 01,03,07
Thajská kuřecíPolévka
obsahuje alergeny: 01,03,09,10
Svíčková na smetaně, houskový knedlík, nápojOběd
obsahuje alergeny: 01,07,09
Špenátové špecle s hříbkovo-smetanovou omáčkou, chléb s paštikou, mléko, čajVečeře
obsahuje alergeny: 01,03,07

Středa 2.12.2020
Čaj s citronem, kakao, máslo, nutela, chléb rohlík, mléko, cereálie, obložený talířek, paštika se sýrem, fit
tyčinka, ovoce

Snídaně

obsahuje alergeny: 01,03,07,08
KvětákováPolévka
obsahuje alergeny: 01,03,07
Pečené kuře na másle, petrželkové brambory, třešňový kompotOběd
obsahuje alergeny: 07
Katův šleh, hrášková rýže, mléčný nápoj, čaj, chléb s marmeládou.Večeře
obsahuje alergeny: 01,07

Čtvrtek 3.12.2020
Ovocný čaj, bílá káva, máslo, med, chléb, celozrnné pečivo, jogurt, musli, celerový salát, ovoceSnídaně
obsahuje alergeny: 01,03,07,09,10
Hovězí vývar s játrovou zavářkouPolévka
obsahuje alergeny: 01,03,09
Přírodní žebírko, obloha, hranolky, nápojOběd
obsahuje alergeny: 01
Bretaňské fazole s uzeninou, chléb, ořechový moučník, mléko, čaj, chléb se salámemVečeře
obsahuje alergeny: 01,07,08

Pátek 4.12.2020
Čaj s citronem, kakao, máslo, džem, chléb, rohlík, mléko, musli, ovesná kaše s čokoládou, turistický salám,
ovoce

Snídaně

obsahuje alergeny: 01,08
Hráškový krémPolévka
obsahuje alergeny: 01,03
Masový nákyp v listovém těstě, salát coleslaw, nápojOběd
obsahuje alergeny: 01,03,07,09
Tuňáková bageta s vejcem a zeleninou, balená vodaVečeře
obsahuje alergeny: 01,03,04,07,10
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Pondělí 7.12.2020
Čaj s citronem, kakao, máslo, džem, chléb, rohlík, mléko, cereálie, tavený sýr, přesnídávka, kobliha, jablkoSnídaně
obsahuje alergeny: 01,03,07
ZelnáPolévka
obsahuje alergeny: 01,03,07
Platýz na zeleném pepři, těstovinové penne, nápojOběd
obsahuje alergeny: 01,03,04,07
Bulgurové rizoto s vepřovým masem a zeleninou sypané sýrem, červená řepa, mléčný nápoj, čaj. chléb s
eidamem

Večeře

obsahuje alergeny: 01,07,09

Úterý 8.12.2020
Ovocný čaj, bílá káva, máslo, med, chléb, houska, mléko s musli, míchaná vejce, oplatka, banánSnídaně
obsahuje alergeny: 01,03,07
CibulováPolévka
obsahuje alergeny: 01
Pečená kachna, červené zelí, bramborový knedlík, nápojOběd
obsahuje alergeny: 01,03
Kuře na paprice, s těstovinovými volanty, mléko čaj, chléb s marmeládouVečeře
obsahuje alergeny: 01,03,07

Středa 9.12.2020
Čaj s citronem, kakao, máslo, džem, chléb, celozrnné pečivo, jogurt s musli, sýrový talířek se zeleninou,
pribiňáček, ovoce

Snídaně

obsahuje alergeny: 01,03,07
Kuřecí vývar se zvířátkyPolévka
obsahuje alergeny: 01,03
Pikatní thajská vepřová směs s bambusovými výhonky, dušená rýže, nápojOběd
obsahuje alergeny: 01,07
Smažený holandský řízek, bramborová kaše, zeleninový salát, mléčný nápoj, čaj, chléb s pomazánkovým
máslem

Večeře

obsahuje alergeny: 01,03,07

Čtvrtek 10.12.2020
Ovocný čaj, bílá káva, máslo, med, chléb, houska, cereálie s mlékem, šunková pěna, jogurtový nápoj, ovoceSnídaně
obsahuje alergeny: 01,03,07,08
DýňováPolévka
obsahuje alergeny: 07
Krůtí špíz s paprikou a slaninou, vařené brambory, nápojOběd
obsahuje alergeny: 07
Čočka na kyselo, libový párek, salát s kysaného zelí, pudink s piškoty, čaj mléko, chléb se salámemVečeře
obsahuje alergeny: 01,07,08

Pátek 11.12.2020
Čaj s citronem, kakao, máslo, džem, rohlík, chléb, jogurt s cereáliemi, krupicová kaše se skořicí, lovecký
salám, ovoce

Snídaně

obsahuje alergeny: 01,03,07,08
GulášováPolévka
obsahuje alergeny: 01
3 ks palačinek s tvarohem a marmeládou, mléčný nápojOběd
obsahuje alergeny: 01,03,07
Pletýnka s moravským masem a zeleninou, ovoceVečeře
obsahuje alergeny: 01,03,07
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Pondělí 14.12.2020
Čaj s citronem, kakao, máslo, med, chléb rohlík, mléko cereálie, marmeládová šáteček, eidam, kravík, jablkoSnídaně
obsahuje alergeny: 01,03,07
BramborováPolévka
obsahuje alergeny: 01,03,07,09
Buchtičky se šódó (vanilkový krém), nápojOběd
obsahuje alergeny: 01,03,07
Segedínský guláš, houskový knedlík, mléko, čaj, chléb se sýremVečeře
obsahuje alergeny: 01,03,07

Úterý 15.12.2020
Čaj se sirupem, bílá káva, máslo, džem, chléb, houska, smaženka s cibulí, jogurt, musli, ovoceSnídaně
obsahuje alergeny: 01,03,07,08
Zelenivá s drožďovými knedlíčkyPolévka
obsahuje alergeny: 01,03,07,09
Hovězí maso na žampionech, těstovinová vřetena, nápojOběd
obsahuje alergeny: 01,03
Bramborové placky, šopský salát, moučník, nápoj, čajVečeře
obsahuje alergeny: 01,03,07,08

Středa 16.12.2020
Čaj s citronem, kakao, máslo, džem, chléb, cereální pečivo, obložený talířek, rajče s mozzarelou a bazalkou,
oplatka, ovoce

Snídaně

obsahuje alergeny: 01,03,07
PórkováPolévka
obsahuje alergeny: 01,03,07
Moravský vrabec, dušené zelí, houskový knedlík, nápojOběd
obsahuje alergeny: 01,03,07
Rybí polévka, smažený kuřecí řízek, bramborový salát, chléb s marmeládou, mléko, čajVečeře
obsahuje alergeny: 01,03,04,07,09,10

Čtvrtek 17.12.2020
Ovocný čaj, bílá káva, máslo, džem, chléb, houska, jogurt s musli, vajíčkový salát, zelenina, termix, ovoceSnídaně
obsahuje alergeny: 01,03,07,08
Hovězí vývar s domácími nudlemiPolévka
obsahuje alergeny: 01,03,09
Kuře na divoko, černobílá rýže, nápojOběd
obsahuje alergeny: 01
Hrachová kaše, vinná klobása, zelný salát s křenem, mléko, čaj, chléb s paštikouVečeře
obsahuje alergeny: 01,07

Pátek 18.12.2020
Čaj s citronem, kakao, chléb, máslo, džem, rohlík, mléko s musli, lívance s marmeládou, šunkové koleno,
ovoce

Snídaně

obsahuje alergeny: 01,03,07,08
MrkvováPolévka
obsahuje alergeny: 01,07
Čevabčiči, obloha, vařené brambory, nápojOběd
obsahuje alergeny: 01,03,10
Pletýnka s turistickým salámem a zeleninou, balená vodaVečeře
obsahuje alergeny: 01,03,07
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Pondělí 21.12.2020
Čaj s citronem, kakao, máslo, džem, chléb, rohlík, mléko, ořechový rohlíček, paštika, olmík, ovoceSnídaně
obsahuje alergeny: 01,03,07,08
BrokolicováPolévka
obsahuje alergeny: 01,07
Smažené rybí prsty, bramborová kaše, nápojOběd
obsahuje alergeny: 01,07
Rizoto s vepřovým masem a sýrem, kyselá okurka, mléko, čaj, chléb s pomazánkovým máslemVečeře
obsahuje alergeny: 01,07,09

Úterý 22.12.2020
Čaj se sirupem, bílá káva, máslo, med, chléb, houska, jogurt s musli, párek s hořčicí, mandarinkaSnídaně
obsahuje alergeny: 01,03,07,08,10
Plněná pletýnka s poličanem, polomáčené sušenky, pomerančOběd
obsahuje alergeny: 01,03,07
Hamburger s mletým masem a zeleninou, balená voda, jablkoVečeře
obsahuje alergeny: 01,03,10

Jídelníček  sestavila Eva Polesná a Šárka Hoffmanová s kolektivem kuchařek. Změna jídelníčku a alergenů vyhrazená.
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Seznam alergenů: Obiloviny obsahující lepek    
Vejce                         
Ryby                          
Mléko
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Ořechy, mandle, pistácie      
Celer                         
Hořčice


