od 29.11.2021

do 03.12.2021

Pondělí 29.11.2021
Přesníd.
Polévka
Oběd
Svačina

Lipánek, rohlík, ovoce, kakao, čaj s citrónem (A: 01,06,07)
kulajda (A: 01,03,07)
drůbeží roláda se šunkou a sýrem, dušená rýže, kompot, ovocný nápoj Tropico (A: 01,07)
chléb, pomazánka z tresčích jater, zelenina, čaj s citrónem (A: 01,04,06,07,11)

Úterý 30.11.2021
Přesníd.
Polévka
Oběd
Svačina

chléb, drožďová pomazánka, zelenina, mléko, čaj jahoda s ginkgem (A: 01,03,06,07,11)
hrstková (A: 01,09)
kaše krupicová sypaná perníkem, ovoce, nápoj Tropico (A: 07)
chléb žitný, pomazánka budapešťská, zelenina, čaj jahoda s ginkgem (A: 01,06,07,11)

Středa 1.12.2021
Přesníd.
Polévka
Oběd
Svačina

raženka, marmeládové máslo, ovoce, bílá káva, čaj černý rybíz s citrónem (A: 01,07)
zeleninová se slunečnicovými semínky (A: 01,07,09)
candát filé zapečený se zeleninou, bramborová kaše, salát okurkový, sirup (A: 03,04,07)
chléb, pomazánka z krůtího masa, zelenina, čaj černý rybíz s citrónem (A: 01,06,07,11)

Čtvrtek 2.12.2021
Přesníd.

chléb lámankový, pomazánka z taveného sýru, zelenina, ochucené mléko, čaj Lesní směs se
smetanou (A: 01,06,07,11)

Polévka
Oběd

z kysaného zelí (A: 01,07)
vepřové na kmíně, těstoviny, salát z červené řepy s jablky, ovocný nápoj Tropico (A:
01,03,06,09)

Svačina

knuspi plátek, tvarohová pomazánka s rajčaty, zelenina, čaj Lesní směs se smetanou (A:
01,06,07)

Pátek 3.12.2021
Přesníd.

cereální raženka, máslo, plátkový sýr, zelenina, caro s mlékem, čaj černý rybíz s citrónem (A:
01,06,07,11)

Polévka
Oběd
Svačina

drůbková jemná s nudlemi (A: 01,03,07,09)
hovězí maso vařené, dušený špenát, brambory, sirup (A: 01,03,07)
bublanina s ovocem, nápoj activia (A: 01,03,07)

Jídlo obsahuje alergeny. Jejich čísla jsou uvedena v závorce za názvem jídla.
Seznam alergenů: 01
03
04
06

Obiloviny obsahující lepek
Vejce
Ryby
Sójové boby (sója)

07
09
11

Denně od 7, 00 hod. mají děti k dispozici teplý čaj v rámci pitného režimu.
Ke všem slazeným a mléčným nápojům je nabídnuta pitná voda.
Strava je určena k okamžité spotřebě!
Změna jídelníčku vyhrazena.
Odhlášky jídla - den předem do 12°° hod. na tel.: 585 754 838 a 774 480 566.
Vedoucí kuchařka: Nataša Hollá

Vedoucí jídelny: Hana Smičková

Mléko
Celer
Sezamová semena

