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Pondělí 2.2.2015
chléb s krabí pomazánkou, čaj, ovoce  (obsahuje al. : 01, 02, 04, 07)Přesní. Mš
pečivo s máslem a lučinou, ovoce  (obsahuje al. : 01, 07)Přesn Zš
polévka zeleninová s vaječnou jíškou  (obsahuje al. : 01, 03, 06, 09)Polévka
hovězí guláš, houskový knedlík, čaj, ovoce  (obsahuje al. : 01, 03,
07)

Oběd 1

nudlový nákyp s tvarohem, kompot, čaj  (obsahuje al. : 01, 03, 07)Oběd 2
pečivo s máslem a lučinou, mléko, ovoce  (obsahuje al. : 01, 07)Svačina

Úterý 3.2.2015
kaiserka s cizrnovou pomazánkou, zelenina, mléko  (obsahuje al. : 01,
07)

Přesní. Mš

kaiserka s cizrnovou pomazánkou, zelenina  (obsahuje al. : 01, 07)Přesn Zš
polévka kapustová  (obsahuje al. : 01, 03, 06, 07, 09)Polévka
holandský řízek, brambor, zeleninová obloha, čaj  (obsahuje al. : 01,
03, 07)

Oběd 1

vepřová játra na cibulce, rýže, rajče, čaj  (obsahuje al. : 01)Oběd 2
smetanový krém, piškoty, čaj, ovoce  (obsahuje al. : 01, 03, 07)Svačina

Středa 4.2.2015
chléb s rybí pomazánkou, ovoce, čaj  (obsahuje al. : 01, 04, 07)Přesní. Mš
chléb s rybí pomazánkou, ovoce  (obsahuje al. : 01, 04, 07)Přesn Zš
polévka luštěninová  (obsahuje al. : 01, 03, 06, 07, 09)Polévka
rýžová kaše sypaná kakaem, kompot, mléko  (obsahuje al. : 07)Oběd 1
moravský vrabec, bramborový knedlík, špenát, čaj  (obsahuje al. : 01,
03, 07)

Oběd 2

sýrový salátek, kukuřičné tyčky, mléko, ovoce  (obsahuje al. : 03, 07)Svačina

Čtvrtek 5.2.2015
pečivo s medovým máslem, ovoce, mléko  (obsahuje al. : 01, 07)Přesní. Mš
pečivo s medovým máslem, ovoce  (obsahuje al. : 01, 07)Přesn Zš
polévka zeleninová s rýží  (obsahuje al. : 01, 03, 06, 07, 09)Polévka
nudličky z lososa, bramborová kaše, zelenina, čaj  (obsahuje al. : 04,
07)

Oběd 1
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boloňské špagety, ovoce, čaj  (obsahuje al. : 01)Oběd 2
toast s vajíčkovou pomazánkou, čaj, ovoce  (obsahuje al. : 01, 03, 07)Svačina

Pátek 6.2.2015
chléb se šunkovou pěnou, zelenina, čaj  (obsahuje al. : 01, 07)Přesní. Mš
škořicový šnek, ovoce  (obsahuje al. : 01, 03, 07)Přesn Zš
polévka pórková  (obsahuje al. : 01, 03, 06, 07, 09)Polévka
kuře pečené na žampionech, rýže, červená řepa, čajOběd 1
V PÁTEK VAŘÍME POUZE 1 HLAVNÍ JÍDLOOběd 2
škořicový šnek, ovoce, mléko  (obsahuje al. : 01, 03, 07)Svačina

Změna jídelníčku a alergenů vyhrazena

01
02
03
04

Seznam alergenů: Obiloviny obsahující lepek    
Korýši                        
Vejce                         
Ryby

06
07
09

Sójové boby                   
Mléko                         
Celer


