od 01.02.2019

do 28.02.2019

Pátek 1.2.2019
Přesnídávk Pomazánka vaječná, chléb ,mléko,čaj,okurka salátová (A: 01,03,07)
Polévka zeleninová, Fazole po florentinsku, pečivo,čaj (A: 01,03,06,07,09)
Oběd
Chléb,máslo,džem,mléko,čaj,jablko (A: 01,07)
Svačina

od 01.02.2019

do 28.02.2019

Pondělí 4.2.2019
Přesnídávk Pomazánka ze žervé,houska, ochucené mléko,čaj,jablko (A: 01,07)
Polévka hovězí se zeleninou a kuskusem, smažená treska se sýrem a brokolicí,šťouchané brambory,
Oběd
jogurtový dip, baby špenát,čaj (A: 01,03,04,06,07,09,11)
Pomazánka z červené čočky a zeleniny, chléb, čaj,mléko,mrkev (A: 01,07,09)
Svačina

Úterý 5.2.2019
Přesnídávk Pomazánka sýrová s s kapií, chléb, čaj, mléko, okurka salátová (A: 01,07)
Polévka rýžová se zeleninou, hovězí guláš, houskové knedlíky, čaj (A: 01,03,06,07,09)
Oběd
Pomazánkové máslo,knäckebrot se lněným a slunečnicovým semínkem, mléko,čaj,mandarinka (A:
Svačina
01,03,05,06,07,08)

Středa 6.2.2019
Přesnídávk Pomazánka švédská, chléb , bílá káva, čaj, jablko (A: 01,04,07,09,10)
Polévka z míchaných luštěnin, vepřové maso v mrkvi, brambory,čaj (A: 01,06,07,09)
Oběd
Pomazánka ředkvičková ,vícezrnná bageta,mléko,čaj,lolo salát (A: 01,07)
Svačina

Čtvrtek 7.2.2019
Přesnídávk Ovocné pyré, piškoty, čaj,banán (A: 01,03)
Polévka špenátová s vajíčkem, vepřová játra na cibulce, rýže, rajské jablko, džus-tropico (A: 01,03)
Oběd
Chléb s máslem,mléko,čaj,zelenina (A: 01,07)
Svačina

Pátek 8.2.2019
Přesnídávk Pomazánka z lučiny a červené řepy, dýńový chléb,mléko,čaj, kedlubna (A: 01,07)
Polévka zeleninová s cizrnou, těstoviny penne s houbovo-smetanovou omáčkou, paprika čerstvá,čaj (A:
Oběd
01,03,06,07,09)
Křehké řezy s jogurtem, colacao,čaj, jablko (A: 01,03,07)
Svačina

od 01.02.2019

do 28.02.2019

Pondělí 11.2.2019
Přesnídávk Rohlík, tavený sýr Bambino,mléko,čaj,jablko (A: 01,07)
Polévka zeleninová s kapáním, srbské rizoto s vepřovým masem,zelný salát s kukuřicí, čaj (A:
Oběd
01,03,06,07,09)
Pomazánka mrkvová, celožitný chléb,mléko,čaj,okurka salátová (A: 01,03,05,06,07,08)
Svačina

Úterý 12.2.2019
Přesnídávk Pomazánka z cizrny a tuňáka, chléb, čaj, bílá káva,baby špenát (A: 01,04,07)
Polévka drožďová s ovesnými vločkami a zeleninou, hovězí pečeně na rajčatech, těstoviny, džus (A:
Oběd
01,03,06,07,09,10,11,12)
Pomazánka ze strouhaného eidamu, ječmánek, mléko, čaj,pomeranč (A: 01,07)
Svačina

Středa 13.2.2019
Přesnídávk Chléb,pomazánkové máslo s česnekem a jarní cibulkou,mléko,čaj,jablko (A: 01,07)
Polévka drůbeží se zeleninou a bulgurem, kuře pečené, brambory,kompot ,čaj (A: 01,03,07,09)
Oběd
Pomazánka hrášková, chléb podmáslový, čaj,mléko,rajské jablko (A: 01,03,07)
Svačina

Čtvrtek 14.2.2019
Přesnídávk Šlehaný tvaroh, křupavé müsli s ovoce,čaj, kiwi (A: 01,07)
Polévka mrkvová s těstovinou, vejce vařené, čočka na kyselo, okurka sterilovaná,čaj (A: 01,03,07,09,10)
Oběd
Pomazánka ze sýra cottagge,chléb, ochucené mléko,čaj,paprika čerstvá (A: 01,07)
Svačina

Pátek 15.2.2019
Přesnídávk Pomazánka z Almette s bylinkami,finský chléb,čaj, mléko,ředkvička (A: 01,07)
Polévka cibulová s brambory, krůtí řízek přírodní, bramborová kaše, zeleninová obloha-ledový salát,cherry
Oběd
rajče,mošt lhenický (A: 01,07,09)
Koláček,mléko,čaj,jablko (A: 01,03,07)
Svačina

od 01.02.2019

do 28.02.2019

Pondělí 18.2.2019
Přesnídávk Grahamový rohlík, rama máslová,mléko, čaj,jablko (A: 01,07)
Polévka květáková, rybí filet z tilapie na bylinkách, brambory vařené, čaj,paprika čerstvá (A: 01,03,04,07,09)
Oběd
Pomazánka z kuřecího masa, chléb,čaj, rajské jablko (A: 01,07)
Svačina

Úterý 19.2.2019
Přesnídávk Pomazánka tvarohová s rajčaty, dráchovský chléb,čaj,mléko,mandarinka (A: 01,07)
Polévka zeleninová s jáhlami, dukátové buchtičky s krémem, mléko, čaj, banán (A: 01,03,06,07,09)
Oběd
Dýňová pečivo, žervé ,plátek sýra,salát hlávkový,mléko,čaj (A: 01,07,12)
Svačina

Středa 20.2.2019
Přesnídávk Houska,pomazánka sýrová ,mléko,čaj,mrkev (A: 01,07)
Polévka krupicová, moravský vrabec, dušené zelí, bramborový knedlík,čaj (A: 01,03,06,07,09,10,12)
Oběd
Pomazánka z kořenové zeleniny ,slunečnicový chléb, čaj,mléko,jablko (A: 01,03,07,09)
Svačina

Čtvrtek 21.2.2019
Přesnídávk Kaše rýžová s ovocem,čaj (A: 07)
Polévka kulajda, kuřecí papání (zapečené těstoviny s kuřecím masem,pórkem a eidamem), luštěninový salát,
Oběd
čaj (A: 01,03,07,09)
Pomazánka z lučiny s ořechy, chléb, mléko, čaj, kedlubna (A: 01,05,07,08)
Svačina

Pátek 22.2.2019
Přesnídávk Pomazánka z olejovek, chléb ,bílá káva,čaj,okurka čerstvá (A: 01,04,07)
Polévka z kukuřice,červené čočky a zeleniny, hovězí pečeně štěpánská, rýže, džus (A: 01,03,06,09)
Oběd
Sýrový rohlík, mléko,čaj, jablko (A: 01,07)
Svačina

od 01.02.2019

do 28.02.2019

Pondělí 25.2.2019
Přesnídávk Špaldové pečivo,choceňské pomazánkové máslo,čaj,mléko,jablko (A: 01,07)
Polévka ze zeleného hrášku, kuřecí prsa Stroganov, gnocchi, čaj (A: 01,03,07)
Oběd
Pomazánka vitamínová, chléb,mléko, čaj, ředkvička (A: 01,07)
Svačina

Úterý 26.2.2019
Přesnídávk Pomazánka z červené čočky,chléb šumava,čaj,mléko,mrkev (A: 01,07,09)
Polévka z jarní zeleniny, pečený králík v marinádě, šťouchané brambory, paprika čerstvá,čaj (A: 01,07,09)
Oběd
Jogurt ,kukuřičné lupínky,čaj,pomeranč (A: 01,03,05,06,07,08)
Svačina

Středa 27.2.2019
Přesnídávk Opečený toast s česnekovou pomazánkou,mléko,čaj,cherry rajče (A: 01,07,11)
Polévka bramborová s krupkami, hovězí tokáň, těstoviny, čaj, voda s citrónem (A: 01,03,07)
Oběd
Pomazánka z avokáda s vejcem, celožitný chléb, mléko,čaj,jablko (A: 01,03,07)
Svačina

Čtvrtek 28.2.2019
Přesnídávk Pomazánka z makrely, chléb ,bílá káva,čaj,mandarinka (A: 01,04,07)
Polévka drůbková s nudlemi, sekaný přírodní řizek pečený, brambory,rajské jablko, okurka,čaj (A:
Oběd
01,03,06,07,09,11)
Pomazánka celerová, chléb, mléko, čaj, polníček (A: 01,07,09)
Svačina
Jídlo obsahuje alergeny. Jejich čísla jsou uvedena v závorce za názvem jídla.
Seznam alergenů:

01
03
04
05
06
07

Obiloviny obsahující lepek
Vejce
Ryby
Arašídy (podzemnice olejná)
Sójové boby (sója)
Mléko

08
09
10
11
12

Ořechy, mandle, pistácie
Celer
Hořčice
Sezamová semena
Oxid siřičitý a siřičitany

