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Jídelní lístek

19.11.2018

pondělí S1:Mléko, bikava, čaj
Lahůdková paštika, máslo, zelenina, rohlíky,
 chleba (7,1a,6)
S2:Mléko, bikava, čaj
Pomazánkové máslo s pažitkou, vařené 
vejce 1ks, chleba (7,1a)

O1:Polévka  Květáková
Mexická torilla s hovězím masem a fazolemi
šťáva, voda s citronem

O2:Polévka  Květáková
Křenová omáčka, uzené maso, houskový 
knedlík
čaj, voda s citronem (1a,7,3,6)

V1:Vepřový řízek, brambory s máslem, 
okurkový salát
čaj (1a,6,7)

SV:Blaník toustové plátky, pletýnka
čaj, mléko (7,1a)

20.11.2018

úterý S1:Mléko, kakao, čaj
Gronská pomazánka, zelenina, hvězdička 
2ks, ovoce (7,1a)
S2:Mléko, kakao,čaj
Vánočka 1/2, máslo, džem, ovoce (7)

O1:Polévka   Gulášová
Vepřový plátek zapékaný se zelím, vařené 
brambory
čaj, voda s citronem (1a,3)
O2:Polévka  Gulášová
Sojové maso po znojemsku, kuskus, ovoce
čaj, voda s citronem (1a,3,7)

V1:Drůbeží rizoto sypané sýrem, ledový 
salát
čaj

SV:Svačinka zeleninový tvaroh, vital večka 
2ks
čaj, mléko (7,1a)

21.11.2018

středa S1:Mléko, malcao, čaj
Pomazánka masová, okurek, chleba, ovoce 
(7,1a)
S2:Mléko, malcao, čaj
Matylda tvaroh s jogurtem, vital rohlíček, 
ovoce (7,1a,3,8)

O1:Polévka   Vločková
Králík na houbách, dušená rýže, 
zeleninový salát
šťáva, voda s citronem
O2:Polévka  Vločková
Pečená ryba se sušenými rajčaty a 
mozzarellou, bramborová kaše, zeleninový 
salát, šťáva, voda s citronem (7)

V1:Dukátové buchtičky s vanilkový krémem, 
ovoce
čaj, mléko (1a,3,7)

SV:Suchý salám poličan, máslo, zelenina, 
raženka 2ks.
čaj, mléko (7,1a,6)

22.11.2018

čtvrtek S1:Mléko, čaj
Sýr strouhaný, máslo, zelenina, 
slunečnicový chleba, rohlíky (7,1a,6)
S2:Mléko, čaj
Pomazánka drožďová, zelenina, 
slunečnicový chleba, rohlík, bebe (7,3,1a,6)

O1:Polévka  Vývar s kapáním
Rajská omáčka, vepřové maso, těstoviny
šťáva, voda s citronem (3,9,1a)
O2:Polévka  Vývar s kapáním
Vaječné omeleta se šunkou, brambory s 
máslem, zeleninová obloha
šťáva, voda s citronem (3,9,7)

V1:Grilované kuřecí stehno, čalamáda, 
chleba
čaj (1a)

SV:Pomazánka cottage s tuňákem, ciabatta 
s cibulkou
čaj, mléko (1a,6,7)

23.11.2018

pátek S1:Mléko, granko, čaj
Pomazánka vlašská, zelenina, rohlíky, 
tvarohový krém (7,1a,6)
S2:Mléko, granko, čaj
Med, máslo, hvězdička slunečnicová 2ks, 
tvarohový krém (7,1a)

O1:Polévka  Francouzská
Kuřecí stroganoff,  jasmínová rýže, ovoce
čaj, voda s citronem (1a,3,7)
O2:Polévka  Francouzská
Palačinky Malibu ( kokosový jogurt, 
ananasový přeliv, granko)
mléčný nápoj, voda s citronem (1a,3,7)

Jídelníček sestavil Jídelníček schválil Ředitel

Pokrmy obsahují alergeny viz přiložený seznam alergenů.
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