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                                              alergeny 

Pondělí   

snídaně Šunka, máslo, chléb 2 ks, čaj se sirupem 1,7 

přesnídávka Loupák 1ks + hruška 1,3,7 

oběd Frankfurtská s párkem 1,7 

1.  Buchtičky s vanilkovým krémem, hruška, čaj ovocný se sirupem 1,3,7 

2.  Moravský vrabec, dušený špenát, bramborové knedlíky 1,3,7 

3.  Kuřecí maso po čínsku, dušená rýže  

svačina Jogurt+ rohlík 1ks 1,3,7 

večeře Těstoviny s mletým masem a pórkem, čaj se sirupem 1 

II. večeře Paštika, chléb 1ks, rajče 1ks 1,6 

Úterý   

snídaně Pomazánka z ryb v tomatě, chléb 2 ks, čaj se sirupem 1,4,7 

přesnídávka Paprika čerstvá 50 g, máslo, pečivo 1 ks 1,3,7 

oběd Brokolicový krém 1,7 

1.  Pražská hovězí pečeně, dušená rýže, červená řepa, čaj ovocný se sirupem 1,3 

2.  Vepřový řízek, bramborový salát s jogurtem 1,3,7,10 

3.  Zeleninový salát s hermelínem, sezamový rohlík 1ks, čaj se sirupem 1,7,11 

svačina Nektarinka + 1ks rohlík 1,3 

večeře Vaječná omeleta se šunkou, vařené brambory, kyselá okurka, čaj se sirupem 1,3 

II. večeře Drobenkový koláč, čaj se sirupem 1,3,7 

Středa   

snídaně Chléb slunečnicový 2 ks, pomazánka liptovská, čaj ovocný se sirupem 1,7 

přesnídávka Banán + rohlík 1ks 1,3,7 

oběd Italská s vločkami 1,9 

1.  Těstoviny s kuřecím masem a sýrovou omáčkou, ovocný nápoj 1,3,7 

2.  Čočka po orientálsku, sázené vejce, chléb, kyselá okurka 1,3 

3.  Bramborové knedlíky plněné uzeným masem, kysané zelí 1,3 

svačina Jogurtový nápoj + 1ks rohlík 1,3,7 

večeře Obložená bageta se šunkou a sýrem, fruiko 1,3,7 

II. večeře 1ks pečivo, máslo, džem, jablko  
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Čtvrtek   

snídaně Pomazánka drožďová s taveným sýrem, pečivo 2 ks, čaj se sirupem 1,3,7 

přesnídávka 1ks croissant 1,3,7 

oběd Kozí brada 1,3,7 

1.  Sekaná pečeně, bramborová kaše, salát míchaný z čínského zelí, voda  1,3,7 

2.  Maminčino kuře, salát míchaný z čínského zelí  1 

3.  Zelenina po asijsku s rýžovými nudlemi  

svačina Mléčná krupice kusovka + pečivo 1ks 1,3,7 

večeře Bramborový guláš s uzeninou, chléb 2ks  

II. večeře Ovocná kapsička + 1ks rohlík 1,3,7 

   

Pátek   

snídaně Míchaná vejce, chléb 2ks, čaj se sirupem 1,3 

přesnídávka Máslo, čerstvá rajče 50g, 1 ks pečivo 1,3,7 

oběd Slepičí s nudlemi a játrovým knedlíčkem (Leberknödelsuppe) 1,3,9 

1.  Hrachová kaše s cibulkou, chléb, okurek 30g, čaj, banán 1,3 

2.  Svíčková na smetaně, houskové knedlíky 1,3,7 

3.  Bageta s kuřecím masem (Sandwich ) 1,3,7 

4.  Zapečené palačinky s tvarohem ( Topfenpalatschinken) 1,3,7 

svačina Sýr tavený, pečivo, okurek čerstvý 50g 1,3,7 

večeře 2ks chléb, máslo, turistický salám 75g, džus kusovka 1,7 

II. večeře Oplatek 1,3,7,8 

 


