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Čtvrtek 1.9.2022
Ovocný čaj se sirupem, bílá káva, chléb, cereální pečivo, máslo, džem, cereálie s jogurtem, talířek s
mozarellou a rajčaty, jogurt, ovoce

snídaně

obsahuje alergeny: 01,01a,03,07,08,08a,08b

Gulášovápolévka
obsahuje alergeny: 01

Bramborové šišky s mákem, salát, nápojoběd
obsahuje alergeny: 01,03

Mexický guláš s dušenou rýží, chléb s taveným sýrem, čajvečeře
obsahuje alergeny: 01,07

Omeleta vaječná se sýrem, pečivovečeře 2
obsahuje alergeny: 01,03,07

Pátek 2.9.2022
Černý čaj s citrónem, kakao, chléb, rohlík, máslo, med, musli s mlékem, vločková kaše s kakaem, sýr a křup,
ovoce

snídaně

obsahuje alergeny: 01,01a,03,07,08,08a,08b

Hovězí vývar s těstovinoupolévka
obsahuje alergeny: 01,03

Přírodní vepřová pečeně, obloha, krokety, nápojoběd
obsahuje alergeny: 01,03

Pletýnka s pomazánkovým máslem, moravským masem a salátem, nápojvečeře
obsahuje alergeny: 01,01a,03,07

Pondělí 5.9.2022
Černý čaj s citrónem, bílá káva, chléb, rohlík/cereální pečivo, máslo, nutella, cereálie s mlékem, kobliha,
přesnídávka, ovoce

snídaně

obsahuje alergeny: 01,01a,03,07,08

Pórková s vejcempolévka
obsahuje alergeny: 01,03

Pečené kuřecí stehno s petrželkovým bramborem, ledový salát, nápojoběd
Hrachová kaše se smaženou cibulkou, klobása, kyselá okurka, chléb se strouhaným eidamem, čaj, mléčný
koktejl, pudink

večeře

obsahuje alergeny: 01,03,07

Úterý 6.9.2022
Ovocný čaj se sirupem, kakao, chléb, houska/cereální pečivo, máslo, džem, musli s jogurtem, teplý
toust-šunka, sýr, jogurt, ovoce

snídaně

obsahuje alergeny: 01,01a,03,07,08

Hovězí s kapánímpolévka
obsahuje alergeny: 01,03

Plněný paprikový lusk v rajské omáčče s dušenou rýží, nápojoběd
obsahuje alergeny: 01

Zapečené šunkové fleky, kompot, chléb s uzeninou a máslem, čajvečeře
obsahuje alergeny: 01,03,07

Celerový salát, pečivovečeře 2
obsahuje alergeny: 03

Středa 7.9.2022
Černý čaj s citrónem, bílá káva, chléb, rohlík/cereální pečivo, máslo, med, cereálie s mlékem, vajíčková
pomazánka, jogurtový nápoj, ovoce

snídaně

obsahuje alergeny: 01,03,07,08

Dýňovápolévka
obsahuje alergeny: 07

Gnocchi se sýrovou omáčkou a kuřecím masem, oplatka, nápojoběd
obsahuje alergeny: 01,03,07

Vídeňský guláš s cibulkou, houskový knedlík, chléb s marmeládou, čaj, mléčný koktejlvečeře
obsahuje alergeny: 01,03,07
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Čtvrtek 8.9.2022
Ovocný čaj se sirupem, kakao, chléb, cereální pečivo, musli s jogurtem, máslo, džem, talířek s
hermelínovým salátem, sušenka, ovoce

snídaně

obsahuje alergeny: 01,03,07,08,08b

Franfurtská s uzeninoupolévka
Jablková žemlovka s tvarohem, salát, nápojoběd
obsahuje alergeny: 07

Rizoto s vepřovým masem, sypané sýrem, červená řepa, chléb s pomazánkovým máslem a pažitkou, čajvečeře
obsahuje alergeny: 01,03,07

Knedlík s vejcivečeře 2
obsahuje alergeny: 01,03

Pátek 9.9.2022
Černý čaj s citrónem, bílá káva, chléb, houska/cereální pečivo, máslo, med, musli s mlékem, krupicová kaše
sypaná skořicí, balená uzenina, ovoce

snídaně

obsahuje alergeny: 01,03,07,08,08b

Česneková s krutonypolévka
Těstovinový salát s tuňákem a vejcem, nápojoběd
obsahuje alergeny: 01,03,04

Bageta se šunkou a sýrem, oplatkavečeře
obsahuje alergeny: 01,03,07

Jídelníček  sestavila Eva Polesná a Šárka Hoffmanová s kolektivem kuchařek. Změna jídelníčku a alergenů vyhrazená.
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Seznam alergenů: Obiloviny obsahující lepek    
Obiloviny - pšenice           
Vejce                         
Ryby

07 
08 
08a
08b

Mléko                         
Ořechy, mandle, pistácie      
Skoř. plody - mandle          
Skoř. plody - lískové ořechy


