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Pondělí 22.11.2021
Bageta s pomazánkou z tuňáka, čaj, ovoce  (A: 01,04,07,10)Přesnídávka
Mrkvová s kukuřicí  (A: 01,06,07,09)Polévka
Fazolové lusky na smetaně, brambory, čaj, ovoce  (A: 01,07,03)Oběd
Chléb se sýrovou pomazánkou, mléko, zelenina  (A: 01,06,07)Svačina

Úterý 23.11.2021
Jogurt, čaj, ovoce  (A: 07)Přesnídávka
Slepičís těstovinou  (A: 01,06,07,09)Polévka
Pečené kuře, bramborové knedlíky, dušené zelí, čaj  (A: 01,07,03)Oběd
Chléb se zeleninovou pomazánkou, mléko, zelenina  (A: 01,06,07)Svačina

Středa 24.11.2021
Chléb mistrův s budapešťskou pomazánkou, mléko, ovoce  (A: 01,07,06)Přesnídávka
Cibulová se sýrem  (A: 01,06,07,09)Polévka
Zapečené těstoviny s vepřovým masem, zelný salát, čaj  (A: 01,03,07,10)Oběd
Veka, humus, čaj, zelenina  (A: 01,11)Svačina

Čtvrtek 25.11.2021
Dětská přesnídávka, piškoty, čaj  (A: 01,03,07)Přesnídávka
Zeleninová  s pohankou  (A: 01,06,07,09)Polévka
Hovězí maso po španělsku, dušená rýže, čaj, ovoce  (A: 01,03,07)Oběd
Křehký chléb s avokádovou pomazánkou, mléko, zelenina  (A: 01,07)Svačina

Pátek 26.11.2021
Chléb s pomazánkovým máslem a vařeným vejcem, mléko, ovoce  (A:
01,06,07,03)

Přesnídávka

Čočková se zeleninou  (A: 01,06,07,09)Polévka
Obalované rybí filé, brambory, čaj, zelenina  (A: 01,04,03,07)Oběd
Houska s máslem a medem, čaj, ovoce  (A: 01,07)Svačina
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Pondělí 29.11.2021
Tmavá houska s pomazánkou ze šprotů, čaj, zelenina  (A: 01,07,04,10)Přesnídávka
Bramborová  (A: 01,06,07,09)Polévka
Zeleninové bulgreto, čaj, ovoce  (A: 07)Oběd
Chléb s pomazánkou z pečené mrkve, mléko, ovoce  (A: 01,06,07)Svačina

Úterý 30.11.2021
Obilná kaše, čaj, ovoce  (A: 01,07)Přesnídávka
Gulášová  (A: 01,06,07,09)Polévka
Rybí filé po srbsku, brambory, nápoj, ovoce  (A: 04,07)Oběd
Chléb s rozhudou, mléko, zelenina  (A: 01,06,07)Svačina

Středa 1.12.2021
Chléb se zeleninovou pomazánkou, mléko, ovoce  (A: 01,06,07,09)Přesnídávka
Z červené čočky  (A: 01,06,07,09)Polévka
Pečený králík, smetanové brambory, čaj, zelenina  (A: 01,07)Oběd
Houska s vaječnou pomazánkou s tvrdým sýrem, čaj, ovoce  (A: 01,07,03)Svačina

Čtvrtek 2.12.2021
Jogurt, čaj, ovoce  (A: 07)Přesnídávka
Celerová  (A: 01,06,07,09)Polévka
Vepřový guláš, bramborové noky, čaj  (A: 01,03,07)Oběd
Chléb s máslem, kakao, ovoce  (A: 01,06,07)Svačina

Pátek 3.12.2021
Chléb s pomazánkovým máslem a šunkou, čaj, ovoce  (A: 01,06,07)Přesnídávka
Z vaječné jíšky  (A: 01,06,07,09)Polévka
Čertovské špagety, čaj, ovoce  (A: 01,09,07)Oběd
Chléb s lučinou, mléko, zelenina  (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.


