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Pondělí 13.9.2021
Chléb s pomazánkou z oejovek, čaj, ovoce  (A: 01,06,07,04,10)Přesnídávka
Mrkvová s kukuřicí  (A: 01,06,07,09)Polévka
Zeleninový nákyp, brambory, nápoj, ovoce  (A: 01,03,07)Oběd
Lámankový chléb s chodskou pomazánkou, mléko, zelenina  (A: 01,06,11,07)Svačina

Úterý 14.9.2021
Rohlík, kefírové mléko, ovoce  (A: 01,07)Přesnídávka
Slepičí s pohankou  (A: 01,06,07,09)Polévka
Hovězí maso vařené koprová omáčka, houskové knedlíky,. nápoj  (A: 01,03,07)Oběd
Chléb se zeleninovou pomazánkou, čaj, zelenina  (A: 01,06,07,09)Svačina

Středa 15.9.2021
Krupicová kaše, čaj,ovoce  (A: 01,07)Přesnídávka
Hrachová  (A: 01,06,07,09)Polévka
Pečený králík, brambory, zeleninový salát, nápoj  (A: 01,07)Oběd
Chléb s máslem a vařeným vejcem, mléko, ovoce  (A: 01,06,07,03)Svačina

Čtvrtek 16.9.2021
Chléb s flórou a šunkou, čaj, zelenina  (A: 01,06,07)Přesnídávka
Brokolicová  (A: 01,06,07,09,03)Polévka
Boloňské špagety, nápoj, ovoce  (A: 01,07,09)Oběd
Chléb s lučinou, mléko, ovoce  (A: 01,06,07)Svačina

Pátek 17.9.2021
Mistrův chléb s budapešťskou pomazánkou, mléko, ovoce  (A: 01,06,07)Přesnídávka
Zeleninová s jáhly  (A: 01,06,07,09)Polévka
Rybí filé pečené na cuketách a smetaně, brambory, nápoj, zelenina  (A: 01,07,04)Oběd
Chléb s máslem a medem, čaj, ovoce  (A: 01,06,07)Svačina
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Pondělí 20.9.2021
Šestizrnná bageta s pomazánkou z tuňáka, čaj, zelenina  (A: 01,11,04,07,10)Přesnídávka
Petrželová  (A: 01,06,07,09)Polévka
Švestkové knedlíky s tvarohen, nápoj  (A: 01,03,07)Oběd
Chléb s pomazánkou z pečené zelenina, mléko, ovoce  (A: 01,06,07)Svačina

Úterý 21.9.2021
Houska se špenátovou pomazánkou, čaj, ovoce  (A: 01,03,07)Přesnídávka
Hovězí s těstovinou  (A: 01,06,07,09)Polévka
Vepřové maso v mrkvi, brambory, nápoj, ovoce  (A: 01,07)Oběd
Lámankový chléb s liptovskou pomazánkou, mléko, zelenina  (A: 01,06,11,07)Svačina

Středa 22.9.2021
Toustový chléb s cizrnovou pomazánkou/humus/, čaj, syrová zelenina  (A: 01,11)Přesnídávka
Polévka masový krém  (A: 01,06,07,09)Polévka
Pečené kuře se zeleninovým kuskusem, nápoj, ovoce  (A: 01,07)Oběd
Pudink, čaj, ovoce  (A: 07,01)Svačina

Čtvrtek 23.9.2021
Jogurt, čaj, ovoce  (A: 07)Přesnídávka
Zeleninová s drožďovými knedlíčky  (A: 01,06,07,09,03)Polévka
Hovězí pečeně cikánská, dušená rýže, čaj  (A: 01,07)Oběd
Chléb s brokolicovou pomazánkou, mléko, zelenina  (A: 01,06,07)Svačina

Pátek 24.9.2021
Chléb žitan s budapešťskou pomazánkou, mléko, ovoce  (A: 01,06,07)Přesnídávka
Z míchaných luštěnin  (A: 01,06,07,09)Polévka
Losos na másle, bramborová kaše, nápoj, zelenina  (A: 07,04)Oběd
Chléb s pomazánkovým máslem a strouhaný sýr, čaj, ovoce  (A: 01,06,07)Svačina

Pokrmy jsou určeny k okamžité spotřebě.                    Změny jsou vyhrazeny. Šnajdrová
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Seznam alergenů: Obiloviny obsahující lepek    
Vejce                         
Ryby                          
Sójové boby (sója)
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Mléko                         
Celer                         
Hořčice                       
Sezamová semena

Jejich čísla jsou uvedena v závorce za názvem jídla.Jídlo obsahuje alergeny.


