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Pondělí 6.12.2021
Chléb s pomazánkou z tuňáka, čaj, zelenina  (A: 01,04,07,10)Přesnídávka
Bramborová  (A: 01,06,07,09)Polévka
Těstoviny s mákem, čaj, ovoce  (A: 01,07)Oběd
Chléb s lučinou, mléko, ovoce  (A: 01,07,06)Svačina

Úterý 7.12.2021
Rohlík, kefírové mléko, ovoce  (A: 01,07)Přesnídávka
Zeleninová se strouháním  (A: 01,06,07,09,03)Polévka
Hovězím maso v zelenině, brambory, čaj  (A: 01,07)Oběd
Chléb se zeleninovou pomazánkou, čaj, zelenina  (A: 01,06,07,09)Svačina

Středa 8.12.2021
Chléb žitan s budapešťskou pomazánkou, mléko, zelenina  (A: 01,06,07)Přesnídávka
Petrželová  (A: 01,06,07,09)Polévka
Kuře na česneku, dušená rýže, čaj  (A: 01,07)Oběd
Pudink, piškoty, čaj  (A: 07)Svačina

Čtvrtek 9.12.2021
Chléb s pomazánkovým máslem, strouhaný sýr, mléko, ovoce  (A: 01,06, 07)Přesnídávka
Zeleninová s pohankou  (A: 01,06,07,09)Polévka
Vepřové pečeně, bramborové knedlíky, dušené zelí, čaj  (A: 01,03,07)Oběd
Houska s avokádovou pomazánkou, čaj, zelenina  (A: 01,07)Svačina

Pátek 10.12.2021
Medová kolečka, mléko, ovoce  (A: 01,07)Přesnídávka
Hrachová  (A: 01,06,07,09)Polévka
Rybí filé v kysané smetaně se sýrem, brambory, čaj  (A: 04,07)Oběd
Chléb s máslem, čaj, zelenina  (A: 01,06,07)Svačina
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Pondělí 13.12.2021
Tmavá bageta se švédskou pomazánkou, čaj, ovoce  (A: 01,11,04,07)Přesnídávka
Zeleninová s kuskusem  (A: 01,06,07,09)Polévka
Fazolový guláš, chléb, čaj  (A: 01,06,07)Oběd
Chléb s mrkvovou pomazánkou, mléko, zelenina  (A: 01,06,07)Svačina

Úterý 14.12.2021
Dětská přesnídávka, piškoty, čaj  (A: 01,03)Přesnídávka
Hráškový krém  (A: 01,06,07,09)Polévka
Krůtí plátky na houbách, brambory,  zelenina,čaj  (A: 01,07)Oběd
Chléb s vaječnou pomazánkou, mléko, ovoce  (A: 01,06,07,03)Svačina

Středa 15.12.2021
Jogurt, čaj, ovoce  (A: 07)Přesnídávka
Krupicová s vejcem  (A: 01,06,07,09,03)Polévka
Lasagne, čaj, ovoce  (A: 01,07,09)Oběd
Chléb se sýrovou pomazánkou, mléko, zelenina  (A: 01,06,07)Svačina

Čtvrtek 16.12.2021
Vánočka, čaj, ovoce  (A: 01,07,03)Přesnídávka
Hovězí s játrovými knedlíčky  (A: 01,06,07,09,03)Polévka
Hamburská vepřová kýta, houskové knedlíky, čaj  (A: 01,03,07,09,10)Oběd
Chléb s lučinou, mléko, zelenina  (A: 01,06,07)Svačina

Pátek 17.12.2021
Chléb se zeleninovou pomazánkou, čaj, ovoce  (A: 01,06,07,09)Přesnídávka
Dýňová  (A: 01,06,07,09)Polévka
Obalované rybí filé, bramborová kaše, čaj, zeleninový salát, čaj  (A: 01,03,04,07)Oběd
Chléb s tvarohovou pomazánkou s rajčaty, mléko, 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.


