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Pondělí 7.11.2022
Tavený sýr, houska, rajče, ovocný čaj Biogena (aloe vera a ostružina)  (A:
01,07)

Přesnídávka

Kuřecí vývar s nudlemi  (A: 01,09)Polévka
Žemlovka s tvarohem a jablky, ovocný čaj  (A: 01,07)Oběd
Tofu pomazánka s hlívou ústřičnou, chléb, jablko, bílá káva, ovocný čaj
Biogena (aloe vera a ostružina)  (A: 01,07)

Svačina

Úterý 8.11.2022
Vaječná pomazánka, tmavý toustový chléb, okurka, ovocný čaj Biogena (aloe
vera a ostružina)  (A: 01,03,07)

Přesnídávka

Drožďová  (A: 01a,03)Polévka
Zapečené těstoviny s kuřecím masem, hráškem a kukuřicí, ovocný čaj  (A:
01a,03,07)

Oběd

Zahradnická pomazánka, houska, pomeranč, ovocný čaj Biogena (aloe vera a
ostružina)  (A: 01,07)

Svačina

Středa 9.11.2022
Hermelínová pomazánka, rohlík, paprika, ovocný čaj Biogena (aloe vera a
ostružina)  (A: 01,07)

Přesnídávka

Francouzská cibulačka s krutony  (A: 01a)Polévka
Pečené vepřové maso se zelím a bramborovým knedlíkem, ovocný čaj  (A: 01)Oběd
Avokádová pomazánka, chléb, paprika, ovocný čaj Biogena (aloe vera a
ostružina)  (A: 01,07)

Svačina

Čtvrtek 10.11.2022
Čokokuličky s mlékem, banán, ovocný čaj Biogena (aloe vera a ostružina)  (A:
01,07)

Přesnídávka

Zeleninová s kuskusem  (A: 01a,09)Polévka
Kuřecí nudličky, zeleninová směs, jasmínová rýže, jablečný mošt  (A: 01)Oběd
Pažitková pomazánka, rohlík, kakao, ovocný čaj Biogena (aloe vera a
ostružina)  (A: 01,07)

Svačina

Pátek 11.11.2022
Jablečný domácí moučník, hruška, mléko, ovocný čaj Biogena (aloe vera a
ostružina)  (A: 01,07)

Přesnídávka

Cizrnová krémová  (A: 01a,07)Polévka
Treska na špenátové peřince, bramborová kaše, okurkový salát  (A: 07)Oběd
Celerová pomazánka, cereální veka, paprika, ovocný čaj Biogena (aloe vera a
ostružina)  (A: 01,07,09)

Svačina
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Seznam alergenů: Obiloviny obsahující lepek    
Obiloviny - pšenice           
Vejce

07 
09

Mléko                         
Celer

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

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


