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Pondělí 22.2.2021

sýr tavený, rohlíky (2ks), zelenina, čaj  (a: 01,01a,07)Snídaně
kobliha 55g  (a: 01,01a,03,07)Přesnídávka
polévka rajská s rýži  (a: 01,01a,07)Polévka
zapečené těstoviny s uzeninou, salát z kysaného zelí, džus- automat  (a: 01,03,07)Oběd 1
ovoceSvačina
rybí filé smažené, bramborová kaše, čaj s citrónem  (a: 01,01a,03,04,06,07)1. Večeře
šopský salát  (a: 07)2. Večeře

Úterý 23.2.2021

pomazánka liptovská, chléb, zelenina, bílá káva, čaj  (a: 01,01a,01b,01c,01d,07)Snídaně
rohlík sýrový, máslo  (a: 01,01a,06,07)Přesnídávka
polévka zeleninová s kapáním  (a: 01,01a,03,07,09)Polévka
čočka na kyselo, vejce, chléb, okurka sterilovaná, čaj s bylinkovým sirupem  (a: 01,01a,01b,01c,03,10)Oběd 1
ovoceSvačina
vepřová pečeně znojemská, dušená rýže basmati, voda se sirupem a citrónem  (a: 01,01a,10)1. Večeře
rajče, kedluben2. Večeře

Středa 24.2.2021

pomazánka vajíčková, raženka, zelenina, kakao, čaj neslazený  (a: 01,03,07,10)Snídaně
listová kapsa s nivou  (a: 01,01a,01c,06)Přesnídávka
polévka květáková krémová  (a: 01,01a,07)Polévka
americké kotlety, brambory sypané petrželkou, minerálka  (a: 01,01a,10,12)Oběd 1
ovoceSvačina
kuřecí stehno pečené, chléb, okurka sterilovaná, džus  (a: 01,01a,01b,01c,10)1. Večeře
dezert rýžový  (a: 07)2. Večeře

Čtvrtek 25.2.2021

pomazánka z vepřového masa, chléb korn, zelenina, čaj ovocný  (a: 01,01a,01b,06,07)Snídaně
smetanový dezert, rohlík  (a: 01,01a,07)Přesnídávka
polévka hrstková  (a: 01,01c,09)Polévka
kuřecí nudličky jako čína, dušená rýže, čaj ovocný  (a: 01,01a,10)Oběd 1
ovoceSvačina
čevabčiči s hořčicí a cibulí, brambory, voda se sirupem  (a: 01,01a,10)1. Večeře
ledový salát, paprika2. Večeře

Pátek 26.2.2021

párky, hořčice, kečup ,chléb, čaj se sirupem  (a: 01,01a,01b,01c,10)Snídaně
drobenkový rohlík, máslo  (a: 01,01a,03,07)Přesnídávka
polévka hovězí s krupicovými noky  (a: 01,01a,03,07,09)Polévka
segedínský guláš, houskové knedlíky (kynuté), džus- automat  (a: 01,01a,03,07)Oběd 1
ovoceSvačina
pařížský salát, pletýnky, minerálka 0,5l  (a: 01,01a,03,06,07,10,12)1. Večeře
přesnídávka2. Večeře

Jídlo je určeno k okamžité spotřebě. Změna jídelníčku vyhrazena.

Vedoucí ŠJ: Světlana Pospíšilová                     Hlavní kuchařka: Vasiliki Ševčíková

01 
01a
01b
01c
01d
03

Seznam alergenů: Obiloviny obsahující lepek    
Obiloviny - pšenice           
Obiloviny - žito              
Obiloviny - ječmen            
Obiloviny - oves              
Vejce
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Ryby                          
Sójové boby (sója)            
Mléko                         
Celer                         
Hořčice                       
Oxid siřičitý a siřičitany

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


