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Přesnídávka
Pondělí

1. Rohlík tmavý, pomazánka fazolová(obsahuje:
9,12,1a,1b,1d)
2. zelenina
mléko, čaj s citrónem-pitný režim(obsahuje: 7)

Oběd
- Polévka z kuřete s nudlemi a zeleninou(obsahuje: 7,9,1a)
1. rajčatové špagety se sýrem a sušenými, rajčaty(obsahuje: 7,1a)
vitamínový nápoj

Svačina
1. Chléb, s ramou(obsahuje: 7,1a)
2. zelenina
čaj s citrónem

11.12.
Úterý

1. Chléb, pomazánka špenátová(obsahuje: 7,12,1a) - Polévka z rybího filé(obsahuje: 4,7,1a)
2. ovoce
1. vepřové kostky v mrkvi, vařené brambory(obsahuje: 7,1a)
mléko, čaj ovocný-pitný režim(obsahuje: 7)
čaj s citrónem

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

1. Jogurt smetanový ovocný, chléb křehký
(obsahuje: 7,1a,1b)
čaj ovocný, vitamínový nápoj-pitný režim

- Hovězí vývar s bylinkovým kapáním(obsahuje: 3,7,9)
1. moravský vrabec, zelí, bramborové knedlíky(obsahuje: 12,1a)
čaj ovocný

1. Chléb, s ramou a ředkvičkami(obsahuje: 7,1a)
bílá káva(obsahuje: 7)

1. Chléb, pomazánka z tresčích jater(obsahuje:
4,7,1a)
2. ovoce
mléko, čaj s citrónem-pitný režim(obsahuje: 7)

- Polévka hráškový krém(obsahuje: 7,1a)
1. nudle s mákem(obsahuje: 3,5,7,11,8h)
mléko(obsahuje: 7)

1. Mléko se špaldovými lupínky(obsahuje: 7,1e)
čaj ovocný

1. Rohlík, pomazánka z eidamu(obsahuje: 7,1a)
2. zelenina
kakao granko, čaj z černého rybízu-pitný režim
(obsahuje: 6,7)

- Zeleninový vývar s krupkami(obsahuje: 9,1a)
1. kuřecí prsa na paprice, dušená rýže(obsahuje: 7,1a)
čaj s citrónem

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

12.12.
Středa
13.12.
Čtvrtek
14.12.
Pátek
15.12.
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.
09 - Celer a výrobky z něj.
11 - Sezamová semena a výrobky z nich.
12 - Oxid siřičitý a siřičitany v koncentracích nad 10 mg/kg - 10 mg/l.

Změna jídelního lístku vyhrazena.
Vystavil : .............................................
© Láf Software

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

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

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

8h - Skořápkové plody - makadamie (macadamia ternifolia)

Schvalil : .............................................
Tisknuto: 7.12.2017 12:59:42

