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Pondělí 7.12.2020
Jogurtovo - pudinkový krém,  pečivo, jablka, čaj ovocný  (A: 01,03,07,08,11)Přesnídáv.
Polévka zeleninová s celozrnným bulgurem  (A: 01,07,09)Polévka
Čočka s cibulkou, pečivo, salát okurkový, mošt, čaj ovocný  (A: 01,01e,03,07,11)Oběd
Chléb lámankový, pomazánka mrkvová, paprika, čerstvé mléko, čaj ovocný  (A: 01,03,07,11)Svačina

Úterý 8.12.2020
Chléb cereální, pomazánkové máslo s jarní cibulkou, mandarinky, čerstvé mléko, čaj ovocný  (A:
01,03,07)

Přesnídáv.

Polévka květáková sypaná praženým sezamem  (A: 01,01e,03,07,11)Polévka
Pečený králík s červenou řepou, bramborové knedlíky domácí, čaj ovocný  (A: 01,01b,03)Oběd
Žitný chléb, pomazánka luštěninová, okurka, čerstvé mléko, čaj ovocný  (A: 01,01b,03,07,11)Svačina

Středa 9.12.2020
Kaše z ovesných vloček se sušenými švestkami, jablky a medem, hrušky, čaj ovocný  (A: 01,07)Přesnídáv.
Polévka zeleninová s amarantovým kapáním  (A: 01,03,07,09)Polévka
Rybí filé smažené, bramborový salát s jogurtem, čaj ovocný  (A: 01,03,04,07,09,10)Oběd
Chléb Šumava, pomazánka falešná humrová, ředkev, čerstvé mléko, čaj ovocný  (A: 01,03,07,09)Svačina

Čtvrtek 10.12.2020
Chléb Žitan, křenová pěna, okurka, čerstvé mléko, čaj ovocný  (A: 01,03,07)Přesnídáv.
Polévka frankfurtská s bramborem  (A: 01)Polévka
Hovězí stroganov, rýže bílá a červená, salát  z polníčku, papriky a ředkvičky, čaj ovocný  (A: 01,07,10)Oběd
Kynutý závin s tvarohem a rozinkami, jablka, káva bílá, čaj ovocný  (A: 01,07)Svačina

Pátek 11.12.2020
Vícezrnné pečivo, pomazánka z čerstvého sýra, mandarinky, čerstvé mléko, čaj ovocný  (A:
01,03,07,08,11)

Přesnídáv.

Polévka česneková krémová s opraženým chlebem  (A: 01,03,07)Polévka
Těstoviny s kuřecím masem , špenátem a smetanou, zeleninová obloha, čaj ovocný  (A: 01,03,07)Oběd
Chléb Šumava, pomazánka z rybího filé, kedluben, čerstvé mléko, čaj ovocný  (A: 01,03,04,07)Svačina
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Seznam alergenů: Obiloviny obsahující lepek    
Obiloviny - žito              
Obiloviny - špalda            
Vejce                         
Ryby

07 
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Mléko                         
Ořechy, mandle, pistácie      
Celer                         
Hořčice                       
Sezamová semena

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