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  alergeny 

Pondělí   

snídaně Paštiková pomazánka, kaiserka, čaj 1,3,7,10,11 

přesnídávka Pečivo, máslo, rajče cherry 2ks 1,3,7 

oběd Hovězí vývar s krupkami a zeleninou 1,9 

1.  Čočka nakyselo, sázené vejce, chléb, okurek 1,3,7 

2.  Maminčino kuře, zelný míchaný salát 1 

3.  Paprikový lusk, rajčatová omáčka, houskové knedlíky 1,3,7,9 

svačina Jablko  

večeře Rýžová kaše s kakaem, čaj 7 

II. večeře Tavený sýr, chléb, čaj 1,7 

   

Úterý   

snídaně Cereálie, mléko 1,7,8 

přesnídávka Pudinková bulka 1,3,7 

oběd Indická z červené čočky 7,9 

1.  Vepřová kýta na paprice, houskové knedlíky 1,3,7 

2.  Bramborové šišky s máslem a strouhankou, mléko 1,3,7 

3.  Krůtí játra restovaná, opékané brambory, jogurtový dip s česnekem 1,7 

svačina Pečivo, máslo, mléko 1,3,7 

večeře Vařený párek, hořčice, chléb, čaj 1,3,7,10 

II. večeře Zeleninová pomazánka, rohlík graham 1,3,7,9,10 

   

Středa   

snídaně Brokolicová pomazánka, dalamánek, čaj 1,3,7 

přesnídávka Banán  

oběd Rajčatová polévka s kapáním 1,3,7,9 

1.  Kuřecí přírodní plátek, dušená rýže, salát zelný s mrkví 1 

2.  Hovězí maso v mrkvi, vařené brambory 1,7 

3.  Vepřová kýta po selsku, hlávkové zelí, bramborové knedlíky 1,3,7 

svačina Tatranka 1,3,7,8 

večeře Houska s máslem a turistickým salámem, fruiko 1,3,7 

II. večeře Makový rohlík 1,3,7,12 
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Čtvrtek   

snídaně Sýrová pomazánka chléb, mléko 1,7 

přesnídávka Pečivo, máslo, džem 1,3,7 

oběd Cibulový krém 1,7 

1.  Francouzské brambory, salát z čínského zelí a řepy 1,3,7 

2.  Záhorácký závitek, šťouchané brambory, salát z čínského zelí a řepy  

3.  Hovězí pečeně štěpánská, dušená rýže jasmínová, kyselý okurek   1,3,7 

svačina Pomeranč  

večeře Sekaná pečeně, šťouchané brambory, kyselý okurek, čaj 1,3,7 

II. večeře Chléb, máslo, šunka 1,7 

   

Pátek   

snídaně Vajíčková pomazánka, chléb, čaj 1,3,7,10 

přesnídávka Bluma  

oběd Polévka z jarní zeleniny 1,7,9 

1.   Zeleninové rizoto se sýrem, mrkvový salát 7,9 

2.  Uzená plec, červené zelí hlávkové dušené, bramborové knedlíky 1,3,7 

3.  Sekaný soukenický řízek se sýrem, bramborová kaše, mrkvový salát 1,3,7 

svačina Pečivo sójové, máslo 1,3,6,7 

večeře Kuřecí řízek, chléb, fruiko 1,3,7 

II. večeře Rajče   

 


