
 

22.05.2023 26.05.2023 od do 

  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

Pondělí 22.5.2023 

veka, pomazánkové máslo s pažitkou, zelenina, kakao, čaj s citrónem  (A: 01,06,07) přesníd. 
kulajda  (A: 01,03,07) polévka 
libanonská kaše s cibulkou, chléb, salát hlávkový s ředkvičkami, ovocný nápoj Tropico  (A: 01,06,07,11) oběd 
tvaroháček, rohlík, ovoce, čaj s citrónem  (A: 01) svačina 

Úterý 23.5.2023 

rohlík sojový, máslo, mrkev, kakao granko, čaj hruška s citrónem  (A: 01,06,07) přesníd. 
brokolicová s pohankou  (A: 01,03,07) polévka 
holandský řízek, brambory, salát okurkový se smetanou, ovocný nápoj Tropico  (A: 01,03,07) oběd 
chléb se sádlem a pórkem, čaj hruška s citrónem  (A: 01,06,07,11) svačina 

Středa 24.5.2023 

chléb žitný, pomazánka z taveného sýru, zelenina, bikava, čaj Ranní šálek s citrónem  (A: 01,06,07,11) přesníd. 
bramborová  (A: 01,09) polévka 
krůtí řizek přírodní, zeleninový kuskus, kompot, sirup  (A: 01,07,09) oběd 
krupicové flameri s ovocem, čaj Ranní šálek s citrónem  (A: 07) svačina 

Čtvrtek 25.5.2023 

chléb celozrnný slunečnicový, pomazánka z Lučiny, zelenina, bílá káva, čaj lipový s citrónem  (A: 
01,06,07,11) 

přesníd. 

zeleninová s ovesnými vločkami  (A: 01,07,09) polévka 
hovězí maso vařené, rajčatová omáčka, těstoviny, ovoce, sirup  (A: 01,03,06,07,09) oběd 
chléb, pomazánka liptovská, zelenina, čaj lipový s citrónem  (A: 01,06,07,11) svačina 

Pátek 26.5.2023 

makový závin, ovoce, vitakáva, čaj višeň  (A: 01,03,07) přesníd. 
frankfurtská  (A: 01) polévka 
rybí filé na celeru a pórku, bramborová kaše, ovocná tyčinka, sirup  (A: 01,04,06,07,09,12) oběd 
chléb, pomazánka masová, zelenina, čaj višeň  (A: 01,06,07,11) svačina 

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 
  
  
  
  

01  
03  
04  
06 

Seznam alergenů: Obiloviny obsahující lepek     
Vejce                          
Ryby                           
Sójové boby (sója) 

07  
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12 

Mléko                          
Celer                          
Sezamová semena                
Oxid siřičitý a siřičitany 

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


