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Pondělí 10.5.2021
chléb kmínový, pomazánka rybí z olejovek, cherry rajče, čaj Ostružina  (A: 01,01a,01b,04,07)Přesnídávka

rajčatová s těstovinou  (A: 01)Polévka

květák s vejci jako mozeček, bramborová kaše, okurkový salát, ovoce, sirup Fit  (A: 03,07,12)Oběd

chléb sedlácký,  pomazánkové máslo s pažitkou, zelená cibulka, kakao  (A: 01,06,07)Svačina

Úterý 11.5.2021
chléb Hessen, pomazánka zeleninová se sluneč. semínky, okurek, čaj Jahody se smetanou  (A:
01,05,06,07,08,09)

Přesnídávka

z jarní zeleniny  (A: 01,07)Polévka

vepřová kýta na smetaně, celozrnný knedlík, ovoce, voda s citronem  (A: 01,03,07,09,10)Oběd

veka grahamová, pomazánka pohanková s Lučinou, rajče, mléko  (A: 01,07)Svačina

Středa 12.5.2021
chléb cibulový, pomazánka vaječná, okurek, čaj Jahody se smetanou  (A: 01,01a,01b,03,06,07,10)Přesnídávka

zeleninový  vývar s kuskusem  (A: 01,06,09)Polévka

krůtí roláda plněná špenátem a sýrem, brambory vařené, rajčatový salát, ovoce, džus  (A: 01,07)Oběd

chléb slezský, pomazánka tvarohová s rajčaty, baby mrkvička, bílá káva  (A: 01,01a,01b,06,07)Svačina

Čtvrtek 13.5.2021
rýžová kaše sypaná kakaem, ovoce, čaj Lesní plody  (A: 07)Přesnídávka

z rybí tresky s houskou  (A: 01,04,07,09)Polévka

hovězí nudličky Stroganov, halušky, paprikový salát, nápoj Řepík  (A: 01,07,10,12)Oběd

sojový rohlík, pomazánka sýrová, pórek, mléko  (A: 01,03,06,07)Svačina

Pátek 14.5.2021
chléb konzumní, máslo, plátkový sýr, okurek, kakao Nesquik  (A: 01,01a,01b,06,07)Přesnídávka

drožďová  (A: 01,03,07,09)Polévka

králík na česneku, rýže Basmati, salát z hlávkového červeného zelí, nápoj Fruit garden  (A: 01)Oběd

kefírové řezy, ovoce, mléčný nápoj  (A: 01,03,07)Svačina

Změna jídelního lístku a alergenů vyhrazena!!!                           Pokrm je určen k přímé spotřebě.
Strávníci mají denně k dispozici pitnou čistou vodu a mléko.           
                         
Milena Zmeškalová                                                                     Věra Novosadová
hlavní kuchařka                                                                           vedoucí provozu
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Seznam alergenů: Obiloviny obsahující lepek    
Obiloviny - pšenice           
Obiloviny - žito              
Vejce                         
Ryby                          
Arašídy (podzemnice olejná)
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Sójové boby (sója)            
Mléko                         
Ořechy, mandle, pistácie      
Celer                         
Hořčice                       
Oxid siřičitý a siřičitany

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


