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Pondělí 6.12.2021
Chléb lámankový, máslo a strouhaný sýr, kedluben, kakao, čaj ovocný  (A: 01,03,07)Přesnídáv.
Polévka zeleninová s celozrnným bulgurem  (A: 01,07,09)Polévka
Karbanátek kapustový, brambory s petrželkou, zeleninová obloha, čaj ovocný  (A: 01,03,07)Oběd
Chléb kváskový, pomazánka žervé s jarní cibulkou, jablka, káva bílá, čaj ovocný  (A: 01,03,07)Svačina

Úterý 7.12.2021
Žitný chléb, pomazánka budapeštská, paprika, čerstvé mléko, čaj ovocný  (A: 01,01b,06,07,08,11)Přesnídáv.
Polévka mrkvová s jáhlami  (A: 01,01e,05,07)Polévka
Ovocné knedlíky sypané tvarohem, cukrem a přelité máslem, čaj ovocný  (A: 01,03,07)Oběd
Chléb mistrův, pomazánka z čočky, banány, čaj ovocný  (A: 01,01b,03,06,07,11)Svačina

Středa 8.12.2021
Domácí pečené müsli z bio ovesných vloček se sušeným ovocem a medem, čerstvé mléko, jablka, čaj
ovocný  (A: 01,07,08,11)

Přesnídáv.

Polévka květáková  (A: 01,01e,03,07,11)Polévka
Hovězí stroganov, rýže bílá a červená, čaj ovocný  (A: 01,07,10)Oběd
Chléb slunečnicový, pomazánka avokádová, paprika, čerstvé mléko, čaj ovocný  (A: 01,03,07)Svačina

Čtvrtek 9.12.2021
Žitný chléb, pomazánka z riccoty, čerstvé ovoce, čerstvé mléko, bio čaj ovocný  (A:
01,01b,01e,06,07,08,11)

Přesnídáv.

Polévka frankfurtská  (A: 01)Polévka
Kuřecí plátek na kari, bulgur, salát mrkvový s jablky, čaj ovocný  (A: 01,07)Oběd
Žitný chléb, pomazánka rybí v tomatě, ředkev, čerstvé mléko, čaj ovocný  (A:
01,01b,03,04,06,07,08,10,11)

Svačina

Pátek 10.12.2021
Jogurtovo - pudinkový krém s quinoou červenou, čerstvé ovoce, čaj ovocný  (A: 01,07)Přesnídáv.
Polévka cibulačka s bramborem a krutony  (A: 01,03,07)Polévka
Rybí file zapečené se smetanou a sýrem, brambory s petrželkou, zeleninová obloha, čaj ovocný  (A:
03,04,07)

Oběd

Chléb mistrův, pomazánka špenátová, mandarinky, kakao, čaj ovocný  (A: 01,01b,03,06,07,11)Svačina
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Seznam alergenů: Obiloviny obsahující lepek    
Obiloviny - žito              
Obiloviny - špalda            
Vejce                         
Ryby                          
Arašídy (podzemnice olejná)
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Sójové boby (sója)            
Mléko                         
Ořechy, mandle, pistácie      
Celer                         
Hořčice                       
Sezamová semena

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