
19.10.2020 31.10.2020od do

Pondělí 19.10.2020
Lámankový chléb, sýrová pomazánka, mléko  (A: 01,03,07)Přesnídáv.
Písmenková  (A: 01,03,07,09)Polévka
Kuřecí plátek, špenát, brambory, minerálka  (A: 01,03,07)Oběd 1
Chléb, máslo, džem, ovoce, mléko  (A: 01,03,07)Svačina

Úterý 20.10.2020
Chléb, cizrnová pomazánka, mléko  (A: 01,03,07)Přesnídáv.
Hrstková  (A: 01)Polévka
Lívanečky s tvarohem, ovocný přeliv, vanilkové mléko  (A: 01,03,07)Oběd 1
Chléb, pomazánkové máslo, zelenina, ovocný čaj  (A: 01,03,07)Svačina

Středa 21.10.2020
Kefírová buchta, kakao  (A: 01,03,07)Přesnídáv.
Selská  (A: 01,03,07,09)Polévka
Štěpánská pečeně, rýže, salát, šťáva  (A: 01,03,07)Oběd 1
Strouhaná mrkev s jablíčkem, osmánek, čaj  (A: 01,08)Svačina

Čtvrtek 22.10.2020
Obložený chléb, čaj s mlékem  (A: 01,03,07)Přesnídáv.
Kmínová s kapáním  (A: 01,03,07)Polévka
Zeleninové placičky, šťouchané brambory, jablečné pyré, sirup  (A: 01,03,07)Oběd 1
Rustálová špička, ovoce, kakao  (A: 01,03,07)Svačina

Pátek 23.10.2020
Chléb ve vajíčku, obloha, čaj s mlékem  (A: 01,03,07)Přesnídáv.
Rýžová se zeleninou  (A: 01,09)Polévka
Těstoviny po Boloňsku, džus  (A: 01,03,07)Oběd 1
Perník, ovoce, malcao  (A: 01,03,07)Svačina



19.10.2020 31.10.2020od do

Pondělí 26.10.2020
Jáhlová kaše s ovocem, granko  (A: 01,03,07)Přesnídáv.
Drůbková  (A: 01,03,07,09)Polévka
Masové koule v rajské omáčce, těstoviny, ovocný čaj  (A: 01,03,07)Oběd 1
Jogurt, rohlík, čaj  (A: 01,03,07)Svačina

Úterý 27.10.2020
Tvarohová pomazánka s mrkví, chléb, bílá káva  (A: 01,03,07)Přesnídáv.
Zeleninová se sýrovým kapáním  (A: 01,03,07,09)Polévka
Rybí prsty, brambory s cibulkou, dušená zelenina, šťáva  (A: 01,03,04,07)Oběd 1
Vita rohlík, horká čokoláda, ovoce  (A: 01,03,07)Svačina

Středa 28.10.2020
státní svátekPřesnídáv.
státní svátekPolévka
státní svátekOběd 1
státní svátekSvačina

Čtvrtek 29.10.2020
Veka, pomazánka z červené řepy, bílá káva  (A: 01,03,07)Přesnídáv.
Francouzská  (A: 01,03,07,09)Polévka
Zapečné brambory s uzeným masem, salát, džus  (A: 01,03,07)Oběd 1
Šlehaný tvaroh, piškoty, čaj  (A: 01,07)Svačina

Pátek 30.10.2020
Chléb, šunková pěna, paprika, ochucené mléko  (A: 01,03,07)Přesnídáv.
Ragú s bramborem  (A: 01,07,09)Polévka
Čočka, vejce, okurek, chléb, džus  (A: 01,03,07)Oběd 1
Jablečný pudink, sypané müsli, bylinkový čaj  (A: 01,08)Svačina

Bližší podrobnosti k alergenům podá vydávající p. kuchařka
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Seznam alergenů: Obiloviny obsahující lepek    
Vejce                         
Ryby

07 
08 
09

Mléko                         
Skořápkové plody (mandle..)   
Celer

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


