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Přesnídávka
Pondělí

Oběd

Svačina

1. Chléb, pomazánka z olejovek(obsahuje: 4,7,1a)
2. meloun
čaj s citrónem, vitamínový nápoj

- Zeleninový vývar se špaldovými noky(obsahuje: 9)
1. torteliny se sýrovou omáčkou(obsahuje: 7,1a)
čaj ovocný

1. Rohlík, s lučinou(obsahuje: 7,1a)
2. ovoce
kakao(obsahuje: 6,7)

1. Rohlík, pomazánka tvarohová s kapií(obsahuje:
7,1a)
2. ovoce
bikava, čaj s citrónem(obsahuje: 6,7)

- Polévka rajčatová s ovesnými vločkami(obsahuje: 1,7,9)
1. sekaná pečeně, nové bramborys pažitkou, okurkový salát(obsahuje: 1,3,7)
vitamínový nápoj

1. Chléb, s máslem a kedlubnou(obsahuje: 7,1a)
čaj s citrónem

1. Pudink,rohlík(obsahuje: 1,6,7)
čaj s citrónem, vitamínový nápoj

- Minestrone(obsahuje: 9,1a)
1. kuřecí nudličky s pórkem, rýže dušená(obsahuje: 7)
čaj s citrónem

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

1. Chléb s málem a eidamem(obsahuje: 7,1a)
2. ovoce
mléko, čaj s citrónem(obsahuje: 7)

- Polévka z jarní zeleniny(obsahuje: 1,7,9)
1. hovězí pečeně na paprikách, nové brambory(obsahuje: 1,7)
čaj ovocný

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

1. Rohlík, pomazánka vajíčková(obsahuje: 3,7,1a)
2. salát ledový,rajče
mléko, čaj ovocný(obsahuje: 7)

- Drůbeží vývar s hvězdičkami a zeleninou(obsahuje: 9,1a)
1. rajčatové špagety se sýrem/špagety s protlakem a sušenými rajčaty)(obsahuje:
7,1a)
vitamínový nápoj

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

26.06.
Úterý
27.06.
Středa
28.06.
Čtvrtek
29.06.
Pátek
30.06.
Legenda - alergeny:
01 - Obilniny obsahující lepek.
03 - Vejce a výrobky z nich.

04 - Ryby a výrobky z nich.
06 - Sójové boby (soja) a výrobky z nich.

Změna jídelního lístku vyhrazena.
Vystavil : .............................................
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07 - Mléko a výrobky z něj.
09 - Celer a výrobky z něj.

1a - Obilniny obsahující lepek - pšenice

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

Kontroloval : .............................................
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