
Alergeny

Pondělí 1,7

1,7

1,3,7

1,7

Úterý 1,7

1,9

1,7

1,7

Středa 1,7

1,9

1,3,7

1,7

Čtvrtek 1,7

1

1

7

Pátek
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Pitný režim: denně k dispozici výběr ze dvou nápojů

Chléb s pomazánkou ze strouhaného sýra, kakao, rajče

Hrstková polévka

Kuřecí nudličky po čínsku, rýže, šťáva, rajče

Tmavý rohlík, máslo, kakao, jablko

vícezrná bageta, drožďová pomazánka, bílá, káva, mrkev

Buchty s povidly , mléko, džus

Hovězí maso vařené, brambor, dušená zelenina, šťáva

Chléb s fazolovou pomazánkou, bílá káva, mrkev

Jogurt, šťáva, jablko

Svátek

Změna jídel a alergenů vyhrazena

Kapustová polévka

Jídla připravila : Miluše Buriánová

Strava je určena k okamžité spotřebě

Kedlubnová polévka

JÍDELNÍ LÍSTEK
3.4. - 6.4.

Chléb s pomazánkou z žervé, mléko, jablko

Boloňské špagety s masem a sýrem, salát, čaj

Toustový chléb s pom. Máslem, okurka, kakao

Houska s máslem a medem, mléko, banán

Hovězí polévka se zeleninou a krupkami



Alergeny

pondělí 

úterý 1,4,7

1,9

1

1,7

středa 1,7

1,9

1,7

1,7

čtvrtek 1,7

1,12

1,3,7

1,3,7

pátek 1,7

1,7

1,3,4,7
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Polévka z červené čočky se zeleninou

Vepřové maso v mrkvi, brambor, šťáva

Zeleninový talířek, chléb s máslem ,kakao

Rustikální chléb se zeleninovou pomazánkou, mléko, jablko

Změna jídel a alergenů vyhrazena

Žitný chléb, vaječná pomazánka bílá káva, okurka

Cuketová polévka

Obložený chléb, bílá káva, okurka

Pečený rybí karbanátek, brambor, salát, čaj s citronem

Jídla připravila : Miluše Buriánová

Koprová omáčka, vařené vejce, knedlík, ovocný čaj

Chléb s cizrnovou pomazánkou, kako, okurka

Strava je určena k okamžité spotřebě

Svátek

Chléb s rybičkovou pomazánkou, bílá káva, jablko

Zeleninová polévka s bulgurem

Fazolový guláš

Rohlík s pomazánkou z lučiny, mléko, mrkev

Zelná polévka

Pitný režim: denně k dispozici výběr ze dvou nápojů

10.4. - 14.4.

JÍDELNÍ LÍSTEK



Alergeny

pondělí 1,3,7

1,9

1,3,7

1,7

úterý 1,7

1,3,9

1,7

1,3,7

středa 1,4,7

1,7

1,7

1,7

čtvrtek 1,7

9

1,3,7

1

pátek 7

1,7

1,3,4,7

7
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Jídla připravila : Miluše Buriánová

Strava je určena k okamžité spotřebě

Změna jídel a alergenů vyhrazena

Vepřové na paprice, rýže, šťáva

Brumík, mléko, banán

Rustikální chléb s pomazánkou z rybího file, bílá káva , okurka

Květáková polévka

Škubánky s máslem, mléko, ovocný čaj

Veka, tvarohová pomazánka s kapii, mléko, mrkev

Chléb s mrkvovou pomazánkou, kakao, jablko

Brokolicová polévka

Pečená ryba v obalu, brambor, obloha, džus

Domácí termix, ovoce, džus

Hovězí vařené, rajská omáčka, těstoviny, šťáva

Zeleninový talířek, rohlík, ovocný čaj

Rýžová kaše s kakaem, mléko, jablko

Pitný režim: denně k dispozici výběr ze dvou nápojů

Hovězí polévka se zeleninou a rýží

JÍDELNÍ LÍSTEK
17.4. - 20.4.

Veka s tvarohovou pomazánkou s vajcem, kakao, jablko

Zeleninová polévka s jáhli

Krupicová polévka s vejcem

Brambory zapečené s masem, sýrem a zeleninou, čaj, salát

Čokokuličky s mlékem, banán

Slunečnicový chléb se sýrovou pomazánkou, rajče, mléko



Alergeny

pondělí 1,3,7

1,7

7

1,7

úterý 1,4,7

3

1,3,7

1,3,7

středa 1,7

1,9

1,10,7

1,7

čtvrtek 1,7

1,9

1,3

pátek 1,3,7

1,3

3

1,7
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Bábovka, mléko, jablko, čaj s citronem

24.4. - 28.4.

Dýňová polévka

Zeleninové razoto se sýrem, salát, šťáva

JÍDELNÍ LÍSTEK

Česneková polévka s bramborem

Cereálie s mlékem, jablko

Strava je určena k okamžité spotřebě

Kuřecí plátek na hořčiči, brambor, obloha, džus

Chléb s pomazánkou rozhuda, kakao, mrkev

Rustikální chléb, tvarohová pomazánka se sýrem, bílá káva, jablko

Polévka hovězí s bulgurem

Hovězí pečeně přírodní, těstoviny, šťáva

Přesnídávka, jablko, šťáva

Polévka z míchaných luštěnin

Změna jídel a alergenů vyhrazena

Chléb s máslem, vařené vejce, kakao, rajče

Polévka z vaječné jíšky

Čočka se zeleninou, vařené vejce, kyselá okurka, ovocný čaj

Pudink, mléko, jablko

Jídla připravila : Miluše Buriánová
Pitný režim: denně k dispozici výběr ze dvou nápojů

Vepřový guláš, knedlík, čaj

Chala, kakao, jablko

Žitný chléb, fazolová pomazáka, mléko, mrkev

Rybí pomazánka, chléb, bílá káva, okurka


