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Pondělí 26.1.2015
vločková kaše sypaná kakaem, čaj, ovoce  (obsahuje al. : 01, 07)Přesní. Mš
pečivo s pažitkovou pomazánkou, ovoce  (obsahuje al. : 01, 07)Přesn Zš
polévka zeleninová s krupicovými noky  (obsahuje al. : 01, 03, 06, 07, 09)Polévka
kovbojské fazole, chléb, čaj, ovoce  (obsahuje al. : 01)Oběd 1
vepřové maso na kari, dušená rýže, rajče, čaj  (obsahuje al. : 01)Oběd 2
pečivo s pažitkovou pomazánkou, mléko, ovoce  (obsahuje al. : 01, 07)Svačina

Úterý 27.1.2015
chléb s taveným sýrem, mléko, zelenina  (obsahuje al. : 01, 07)Přesní. Mš
chléb s taveným sýrem, zelenina  (obsahuje al. : 01, 07)Přesn Zš
drůbeží vývar s kuskusem  (obsahuje al. : 01, 03, 06, 07, 09)Polévka
plněná krůtí kapsa, brambor, zeleninová obloha, čaj  (obsahuje al. : 01, 03)Oběd 1
těstoviny zapečené se zeleninou a sýrem (bezmasé), zeleninový salát 
(obsahuje al. : 01,
07)

Oběd 2

tvarohový dezert, čokolupínky, čaj, ovoce  (obsahuje al. : 01, 07)Svačina

Středa 28.1.2015
chléb s drůbeží pomazánkou, ovoce, čaj  (obsahuje al. : 01, 07)Přesní. Mš
chléb s drůbeží pomazánkou, ovoce  (obsahuje al. : 01, 07)Přesn Zš
polévka zelná  (obsahuje al. : 01, 03, 06, 07, 09)Polévka
kynuté knedlíky s ovocem, ochucené mléko, ovoce  (obsahuje al. : 01, 03,
07)

Oběd 1

vepřové maso na kmíně, dušená rýže, kyselý okurek, čaj  (obsahuje al. : 01)Oběd 2
knackebrot s pomazánkovým máslem a zeleninovou oblohou, mléko 
(obsahuje al. : 01, 07)

Svačina

Čtvrtek 29.1.2015
kaiserka s máslem a šunkou, ovoce, mléko  (obsahuje al. : 01, 07)Přesní. Mš
kaiserka s máslem a šunkou, ovoce  (obsahuje al. : 01, 07)Přesn Zš
polévka krupicová s vejci  (obsahuje al. : 01, 03, 06, 07)Polévka
karbanátek, bramborová kaše, kompot, čaj  (obsahuje al. : 01, 03, 07)Oběd 1

Oběd 2 drůbeží kostky v bylinkové omáčce, těstoviny, čaj, ovoce  (obsahuje al. : 01,
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07)

chléb s humrovou pomazánkou, čaj, ovoce  (obsahuje al. : 01, 07, 09)Svačina

Pátek 30.1.2015
chléb s drožďovou pomazánkou, zelenina, čajPřesní. Mš
kefírové řezy, ovoce  (obsahuje al. : 01, 03, 07)Přesn Zš
polévka zeleninová s kápáním  (obsahuje al. : 01, 03, 06, 07, 09)Polévka
uzená rolka, bramborový knedlík, kyselé zelí, čaj  (obsahuje al. : 01, 03, 07)Oběd 1
V PÁTEK VAŘÍME POUZE 1 HLAVNÍ JÍDLOOběd 2
kefírové řezy, ovoce, kakao  (obsahuje al. : 01, 03, 07)Svačina

Změna jídelníčku a alergenů vyhrazena

01
03
06

Seznam alergenů: Obiloviny obsahující lepek    
Vejce                         
Sójové boby

07
09

Mléko                         
Celer


