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Pondělí 31.10.2022
Sardinková pomazánka s jarní cibulkou, chléb, okurka, rajče, ovocný čaj Catus
( třešeň a rakytník )  (A: 01,04,07)

Přesnídávka

Česneková s vejci a krutonky  (A: 01,03)Polévka
Bulgur s houbami a smetanou, sýr, ovocný čaj  (A: 01,07)Oběd
Pomazánka se strouhaným sýrem, veka, jablko, mléko, ovocný čaj Catus  (
třešeň a rakytník )  (A: 01,07)

Svačina

Úterý 1.11.2022
Lučina s pažitkou, rohlík, paprika, mléko, ovocný čaj Catus  ( třešeň a rakytník
)  (A: 01,07)

Přesnídávka

Rajčatová italská s bazalkou a parmazánem  (A: 07)Polévka
Mletý řízek se zeleninou, šťouchané brambory s pažitkou brambory, okurkový
salát , ovocný čaj  (A: 01a,03)

Oběd

Ovocný jogurt, kukuřičné křupky, hruška, ovocný čaj Catus  ( třešeň a rakytník
)  (A: 01,07)

Svačina

Středa 2.11.2022
Brokolicová pomazánka, slunečnicový chléb, rajče, ovocný čaj Catus  ( třešeň
a rakytník )  (A: 01,07)

Přesnídávka

Rybí  (A: 07)Polévka
Krůtí nudličky v bazalkové omáčce, jasmínová rýře s quinou, salát
polníček,ovocný čaj  (A: 01,01a,07)

Oběd

Vánočka s Perlou, jablko, mléko, ovocný čaj Catus  ( třešeň a rakytník )  (A:
01,07)

Svačina

Čtvrtek 3.11.2022
Medové máslo, houska, pomeranč, ovocný čaj Catus  ( třešeň a rakytník )  (A:
01,07)

Přesnídávka

Květáková  (A: 01a,07)Polévka
Hovězí guláš, knedlík se špaldovou moukou a mrkví, ovocný čaj  (A:
01a,01e,03)

Oběd

Rohlík s máslem, rajče, kakao, ovocný čaj Catus ( třešeň a rakytník )  (A: 01,07)Svačina

Pátek 4.11.2022
Budapešťská pomazánka, chléb, kedlubna, ovocný čaj Biogena (aloe vera a
ostružina)  (A: 01,07)

Přesnídávka

Zeleninová s nudlemi  (A: 01a,09)Polévka
Kuře na paprice se smetanou, těstoviny, ovocný čaj  (A: 01a,07)Oběd
Pomazánkové máslo s bylinkami, rohlík, banán, ovocný čaj Biogena (aloe vera
a ostružina)  (A: 01,07)

Svačina
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Seznam alergenů: Obiloviny obsahující lepek    
Obiloviny - pšenice           
Obiloviny - špalda            
Vejce

04 
07 
09

Ryby                          
Mléko                         
Celer

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

Denně ke svačinkám ovocný nebo zeleninový bufet
Strava je určena k okamžité spotřebě 
Změna jídelníčku vyhrazena
Pitný režim : čistá voda, voda s mátou a citronem nebo voda s pomerančem


