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Pondělí 12.9.2022
Žitný chléb se šlehaným tvarohem a paprikou, paprika kapie  (A: 01,07)Svačina Sš
Hrachová  (A: 01,09)Polévka
Pečená kuřecí roláda s česnekem a cibulí, bramborová kaše, rajčatový salát, jahodová šťáva  (A: 01,03,07,10)Oběd 1
Krůtí kostky v omáčce z nivy, dušená jasmínová rýže, rajčatový salát, jahodová šťáva  (A: 01,03,07,09)Oběd 2
Čerstvý zeleninový salát s krabími tyčinkami a jogurtovým dresinkem, 2ks kaiserka, jahodová šťáva  (A: 01,03,04,07,09,10,11)Oběd 3

Úterý 13.9.2022
2ks mrkvová houska s avokádem a vejci, rajče  (A: 01,03,06,07)Svačina Sš
Česneková s bramborem  (A: 01,03,07,09)Polévka
Dušená čočka na kyselo, sázené vejce, restovaná cibulka, šumavský chléb, ovoce, mrkvový nápoj (VEG)  (A: 01,03)Oběd 1
Pečené květákovo-cuketové placky, šťouchané cibulkové brambory, ovoce, mrkvový nápoj (VEG)  (A: 01,03,07)Oběd 2
Gnocchi se sušenými rajčaty, restovanou cibulí a parmazánem, ovoce, mrkvový nápoj (VEG)  (A: 01,03,07)Oběd 3

Středa 14.9.2022
Bavorské vdolky s povidlovou náplní a tvarohem, ovoce  (A: 01,03,07)Svačina Sš
Houbová se zeleninou  (A: 01,07,09)Polévka
Sekaný biftek se šťouchaným bramborem, mrkvový salát s dýní, borůvková šťáva  (A: 01,03)Oběd 1
Zeleninový salát s mladým špenátem, vařené vejce, jogurtový dresink, slunečnicová kostka, borůvková šťáva (VEG)  (A: 01,03,05,06,07,08,11,13)Oběd 2
Míchané krevety s barevnou těstovinou a čerstvou zeleninou, mrkvový salát s dýní, borůvková šťáva  (A: 01,02,03,04,07,14)Oběd 3

Čtvrtek 15.9.2022
Plněná tortilla burrito s restovaným kuřecím masem a čerstvou zeleninou  (A: 01,03,07,09,10)Svačina Sš
Slepičí polévka s písmenky a zeleninou  (A: 01,03,07,09)Polévka
Svíčková na smetaně, kynuté houskové knedlíky, ovoce, citronáda s mátou  (A: 01,03,07,09,10)Oběd 1
Vaječná omeleta s hráškem, vařené brambory s máslem, ovoce, citronáda s mátou (VEG)  (A: 03,07)Oběd 2
Těstoviny s restovaným kuřecím masem ve špenátové omáčce, ovoce, citronáda s mátou  (A: 01,03,07,09)Oběd 3

Pátek 16.9.2022
Cereální bageta s pečenou mrkví, lučinou a hlávkovým salátem  (A: 01,07)Svačina Sš
Zeleninová jarní  (A: 01,07,09)Polévka
Zapékané brambory s mletým masem a rajčaty, zelný salát s koprem, mandarinkové šťáva  (A: 03,07)Oběd 1
Krupicová kaše se strouhaným perníkem, mandarinková šťáva (VEG)  (A: 01,07)Oběd 2
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Seznam alergenů: Obiloviny obsahující lepek    
Korýši                        
Vejce                         
Ryby                          
Arašídy (podzemnice olejná)   
Sójové boby (sója)            
Mléko
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Ořechy, mandle, pistácie      
Celer                         
Hořčice                       
Sezamová semena               
Vlčí bob                      
Měkkýši

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

V rámci pitného režimu je denně podávána čistá pitná voda a od úterý do čtvrtka mléko nebo ochucené mléko či mléčný koktejl. Změna jídelníčku vyhrazena.
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