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Jídelníček

do

Pondělí 3.5.2021

sýr tavený, máslo, houska 2ks, zelenina, čaj ovocný  (a: 01,07)Snídaně
rohlík sladký- makovka, džem  (a: 01,01a,03,06,07)Přesnídávka
polévka zeleninová  (a: 01,01a,07,09)Polévka
kuře na zelí, brambory, čaj bylinnýOběd 1
ovoceSvačina
vepřová pečeně frankfurtská, houskové knedlíky (kynuté), džus- automat  (a: 01,01a,03,07)1. Večeře
jogurt ovocný, rohlík  (a: 01,01a,07,08b)2. Večeře

Úterý 4.5.2021

pomazánka tvarohová s mrkví, chléb, zelenina, kakao, čaj neslazený  (a: 01,01a,01b,01c,07)Snídaně
večka pikant, máslo  (a: 01,07)Přesnídávka
polévka jarní s cizrnou  (a: 03,06,09)Polévka
vepřová roláda (karlovarský kotouč), dušená rýže, ledový salát- přízdoba, džus- automat  (a: 01,01a,03,07,10)Oběd 1
ovoceSvačina
langoše s česnekem, kečupem a se sýrem, čaj se sirupem  (a: 01,01a)1. Večeře
pudink  (a: 07)2. Večeře

Středa 5.5.2021

pomazánka salámová, sojový rohlík- 2ks, zelenina, čaj s bylinkovým sirupem  (a: 01,01a,01b,01d,06,07,10)Snídaně
termix, houska 2ks  (a: 01,07)Přesnídávka
polévka gulášová  (a: 01,01a)Polévka
žemlovka s jablky, mléko  ochucené, čaj neslazený  (a: 01,03,07)Oběd 1
ovoceSvačina
obložený talíř, pletýnka, džus  (a: 01,01a,03,06,07)1. Večeře
pomeranč2. Večeře

Čtvrtek 6.5.2021

pomazánka zeleninová, chléb, zelenina, bílá káva, čaj  (a: 01,01a,01b,01c,01d,03,07)Snídaně
svatební koláč  (a: 01,01a,07)Přesnídávka
polévka brokolicová krémová, opečená houska  (a: 01,01a,07)Polévka
kuřecí perkelt po maďarsku, těstoviny, čaj zelený  (a: 01,01a)Oběd 1
ovoceSvačina
rybí filé na másle, bramborová kaše, citronáda  (a: 04,07)1. Večeře
rajče2. Večeře

Pátek 7.5.2021

párky, hořčice, kečup ,chléb, zelenina, čaj ovocný  (a: 01,01a,01b,01c,10)Snídaně
smetanový dezert, rohlík  (a: 01,01a,07)Přesnídávka
polévka fazolová se zeleninou  (a: 01,01a,03,06,09)Polévka
katův šleh vepřový, brambory, džus- automat  (a: 06,10)Oběd 1
ovoceSvačina
obložená pita  se šunkou a zeleninou, minerálka 0,5l  (a: 01,01a,07,12)1. Večeře
přesnídávka2. Večeře

Jídlo je určeno k okamžité spotřebě. Změna jídelníčku vyhrazena.

Vedoucí ŠJ: Světlana Pospíšilová                     Hlavní kuchařka: Vasiliki Ševčíková
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Seznam alergenů: Obiloviny obsahující lepek    
Obiloviny - pšenice           
Obiloviny - žito              
Obiloviny - ječmen            
Obiloviny - oves              
Vejce                         
Ryby
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Sójové boby (sója)            
Mléko                         
Skoř. plody - lískové ořechy  
Celer                         
Hořčice                       
Oxid siřičitý a siřičitany

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


