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  alergeny 

Pondělí   

snídaně Tvarohová pomazánka se šunkou, chléb, čaj 1,7 

přesnídávka Oplatek, jablko 1,3,6,7 

oběd Prácheňská 1,3,9 

1.  Špagety s vepřovým masem a rajčaty, čaj 1,3,7 

2.  Hovězí pečeně na slanině, bramborové knedlíky s mrkví, ledový salát 1,3,7 

3.  Halušky s brynzou, mléko 1,3,7 

svačina Pečivo, máslo, jablko 1,3,7 

večeře Pečené kuřecí stehno, chléb 2ks, okurek, čaj 1 

II. večeře Paštika, pečivo, čaj 1,3,6,10 

Úterý   

snídaně Drožďová pomazánka, chléb 2ks, caro 1,3,7 

přesnídávka Makový rohlík, máslo 1,3,7 

oběd Frankfurtská 1,7 

1.  Vepřové maso dušené v kedlubnách, vařené brambory 1 

2.  Bavorské vdolečky, mléko 1,3,7 

3.  Filé z tresky, citronové máslo, zeleninový salát 4,7 

svačina Med, máslo, vánočka 1,3,7 

večeře Houska s máslem a vysočinou 2ks, fruiko  1,3,7 

II. večeře Tavený sýr, pečivo 1ks 1,3,7 

Středa   

snídaně Drůbeží pomazánka, raženka 2ks, čaj 1,3,7,10 

přesnídávka 1ks Šáteček s ovocnou náplní, jablko 1,3,7 

oběd Zeleninová s vločkami 1,3,9 

1.   Fazolový guláš, chléb, uzené maso, čaj 1 

2.  Kuřecí závitek se šunkou a sýrem, opékané brambory, tatarská omáčka 1,7,10 

3.  Kroupy mnoha vůní s kuřecím masem, okurkový salát se smetanou 1,3,7 

svačina Banán, karlovarský rohlík, máslo 1,3,7 

večeře Zapečené šunkové flíčky, okurek, čaj 1,3,7 

II. večeře Tvrdý sýr, máslo, chléb 2ks 1,7 
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Čtvrtek   

snídaně Vařený párek 2ks, chléb, hořčice 1,6,10 

přesnídávka Jogurt, pečivo 1,3,7 

oběd Hovězí s těstovinou 1,3,9 

1.  Kuřecí nudličky se zeleninou a sýrem, kuskus, čaj 1,7 

2.  Debrecínský vepřový guláš, houskové knedlíky                              1,3,7 

3.  Restovaná kuřecí játra, pečená zelenina 1,9 

svačina Pečivo, máslo, pomeranč 1,3,7 

večeře Těstovinový salát s kuřecím masem 1,3,10 

II. večeře Sýrová pomazánka s pažitkou, grahamový rohlík, ředkvička 1,3,7 

   

Pátek   

snídaně Loupák 2ks, máslo, kakao 1,3,7 

přesnídávka Jablečný závin 1,3,7 

oběd Čočková čirá  

1.  Rybí filé pečené na kmíně, bramborová kaše, mrkev s kukuřicí na másle 4,7 

2.  Vepřové maso na žampionech, dušená rýže, zelný salát s jablky 1 

       3.  Zeleninové smaženky, zelný salát s jablky 1,3,7,9 

svačina Termix + pečivo 1ks 1,3,7 

večeře Smažený kuřecí řízek, chléb 2ks 1,3,7 

II. večeře Fruiko, mléčný řez 1,3,7 

 


