Jídelníček
od 21.06.2021

do 25.06.2021

Pondělí 21.6.2021
Snídaně

musli sníd., mléko, máslo, sladký loupák, čaj neslazený (a: 01,01a,06,07,08)

Přesnídávka

večka pikant, sýr tavený (a: 01,07)

Polévka

polévka zeleninová s jáhlemi (a: 01,01a,03,07,08,09)

Oběd 1

dušený špenát, vejce vařené, brambory, čaj zelený (a: 01,01a,03,07)

Svačina

ovoce

1. Večeře

pikantní paprikáš z vepřového masa, dušená rýže basmati, čaj ovocný (a: 01,01a,06,07)

2. Večeře

zelňák s klobásou (a: 01,01a,03,06,07,10)

Úterý 22.6.2021
Snídaně

pomazánka brokolicová, sojový rohlík, zelenina, kakao, čaj (a: 03,07,10)

Přesnídávka

jogurt ovocný, rohlík (a: 01,01a,07,08b)

Polévka

polévka vločková (a: 01d,07,09)

Oběd 1

hovězí pečeně pražská, těstoviny, voda se sirupem (a: 01,01a,03)

Svačina

ovoce

1. Večeře

čočka na kyselo, vejce, chléb, okurka sterilovaná, džus- automat (a: 01,01a,01b,01c,03,10)

2. Večeře

ořechové řezy (a: 01,01a,03,07,08c)

Středa 23.6.2021
Snídaně

pomazánka z kuřecího masa, zelenina, chléb korn, čaj s citrónem (a: 01,01a,01b,06,07)

Přesnídávka

kobliha s marmeládou (a: 01,01a,03,07)

Polévka

polévka zeleninová s játrovou rýži (a: 01,01a,03,07,09)

Oběd 1

rybí file na česneku a slanině, bramborová kaše, ledový salát- přízdoba, čaj s citrónem (a: 04,07)

Svačina

ovoce

1. Večeře

bageta se šunkou a sýrem, rajče, džusík (a: 01,01a,03,06,07)

2. Večeře

musli tyčinka (a: 01,01a,05,06,08,08b,11)

Čtvrtek 24.6.2021
Snídaně

pomazánka vajíčková, zelenina, raženka, kakao, čaj neslazený (a: 01,03,07)

Přesnídávka

sweetcom, máslo (a: 07)

Polévka

polévka "falešná rybí" (a: 01,01a,07,09)

Oběd 1

vepřové na kmíně, špecle. zelný salát s koprem, čaj s bylinkovým sirupem (a: 01,01a)

Svačina

ovoce

1. Večeře

tortilly s kuřecím masem a čínským zelím, mošt (a: 01,03,06,07,09)

2. Večeře

dezert rýžový (a: 07)

Pátek 25.6.2021
Snídaně

párky, hořčice, kečup ,chléb, zelenina, čaj (a: 01,01a,01b,01c,10)

Přesnídávka

smetanový dezert, rohlíky (a: 01,01a,07)

Polévka

polévka pórková (a: 01,01a,01b,01c,07)

Oběd 1

plněný paprikový lusk, omáčka rajská, dušená rýže, džus- automat (a: 01,01a,03,09)

Svačina

ovoce

1. Večeře

sýr camembert, pletýnka, minerálka 0,5l (a: 01,01a,06,07,12)

2. Večeře

rajče

Jídlo obsahuje alergeny. Jejich čísla jsou uvedena v závorce za názvem jídla.
Seznam alergenů: 01
01a
01b
01c
01d
03
04
05
06

Obiloviny obsahující lepek
Obiloviny - pšenice
Obiloviny - žito
Obiloviny - ječmen
Obiloviny - oves
Vejce
Ryby
Arašídy (podzemnice olejná)
Sójové boby (sója)

Jídlo je určeno k okamžité spotřebě. Změna jídelníčku vyhrazena.
Vedoucí ŠJ: Světlana Pospíšilová

Hlavní kuchařka: Vasiliki Ševčíková

07
08
08b
08c
09
10
11
12

Mléko
Ořechy, mandle, pistácie
Skoř. plody - lískové ořechy
Skoř. plody - vlašské ořechy
Celer
Hořčice
Sezamová semena
Oxid siřičitý a siřičitany

