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Přesnídávka
Pondělí

Oběd

Svačina

1. Chléb, pomazánka tvarohová s mrkví(obsahuje:
7,1a)
2. ovoce
caro káva, čaj s citrónem-pitný režim(obsahuje: 7)

- Slovenská zelná polévka(obsahuje: 7,12,1a)
1. špikovaná vepřová pečeně karotkou a řapíkatým celerem, šťouchané brambory
(obsahuje: 7,1a)
vitamínový nápoj

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

1. Rohlík, pomazánka fazolová(obsahuje:
7,9,12,1a)
2. meloun
čaj s citrónem, malinový čaj-pitný režim

- Polévka krupicová s vejcem(obsahuje: 3,7,9)
1. hovězí nudličky ála stroganov, těstoviny(obsahuje: 7,1a)
ovocný čaj

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

1. Chléb s ramou a plátkovým sýrem(obsahuje:
7,1a)
2. ovoce,zelenina
mléko, vitamínový nápoj-pitný režim(obsahuje: 7)

- Zeleninový vývar s kapáním(obsahuje: 3,7,9,1a)
1. pečené kapustové karbanátky s mletým masem, bramborová kaše, okurkový
salát(obsahuje: 3,7,10,12,1a)
čaj s citrónem

1. Rohlík s džemem(obsahuje: 1a)
2. meloun
kakao granko(obsahuje: 6,7)

1. Musli s kousky ovoce,mléko(obsahuje: 7,1a,1b)
čaj s citrónem-pitný režim

- Chřestová polévka(obsahuje: 7)
1. kuřecí nudličky s kari smetanovou omáčkou, jasmínová rýže(obsahuje: 7)
vitamínový nápoj

1. Chléb s ramou a vaječnou peřinkou(obsahuje:
3,7,1a)
2. ovoce
mléko(obsahuje: 7)

1. Chléb žitno-pšeničný, pomazánka špenátová
(obsahuje: 3,7,12,1a,1b)
2. ovoce
mléko, čaj z černého rybízu-pitný režim(obsahuje:
7)

- Zeleninový vývar s bulgurem(obsahuje: 9)
1. moravský vrabec, červené zelí, bramborové knedlíky(obsahuje: 10,12,1a)
ovocný čaj

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

21.05.
Úterý
22.05.
Středa
23.05.
Čtvrtek
24.05.
Pátek
25.05.

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

07 - Mléko a výrobky z něj.
09 - Celer a výrobky z něj.

Změna jídelního lístku vyhrazena.
Vystavil : .............................................
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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

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

Schvalil : .............................................
Tisknuto: 16.5.2018 10:04:11

