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JÍDELNÍČEK
do

Pondělí 30.11.2020
vanilkový pudink, piškoty, ovoce, čaj/ovocný nápoj/vodaPřesnídáv.
obsahuje alergeny: 01,03,07
drůbeží polévka se zeleninou a žampionyPolévka
obsahuje alergeny: 09
pečený candát v bylinkové strouhance s bramborovým pyré a zeleninovým salátem, čaj/ovocný nápoj/vodaOběd
obsahuje alergeny: 01,04,07
chléb, mrkvová pomazánka, zelenina, mléko/čaj/ovocný nápoj/vodaSvačina
obsahuje alergeny: 01,07

Úterý 1.12.2020
trojhránky z tmavého toustového chleba s Florou a plátky eidamu, zelenina, kakao/čaj/ovocný nápoj/vodaPřesnídáv.
obsahuje alergeny: 01,03,06,07
pórková polévka s vejcem a luštěninovými nudličkamiPolévka
obsahuje alergeny: 03,07
masové koule v zeleninovém leču, jasmínová rýže, ovoce, čaj/ovocný nápoj/vodaOběd
obsahuje alergeny: 01,03,07
RUN-NÍ ptáče (ovocná tyčinka), jablko, mléko/ovocný nápoj/vodaSvačina
obsahuje alergeny: 01,07,08a

Středa 2.12.2020
ovocný salát s bílým jogurtem a medem, rýžový chlebíček, čaj/ovocný nápoj/vodaPřesnídáv.
obsahuje alergeny: 06,07
bohatá luštěninová polévkaPolévka
obsahuje alergeny: 07,10
zapečené brambory s krůtím masem a císařskou zeleninou Bonduelle, zdravá tatarka, ovoce, čaj/ovocný
nápoj/voda

Oběd

obsahuje alergeny: 07,10
kaiserka s mákem/se sezamem, zeleninový talířek, ochucené mléko/čaj/ovocný nápoj/vodaSvačina
obsahuje alergeny: 01,07,11

Čtvrtek 3.12.2020
dřevorubecký chléb, bylinková pomazánka ze žerve, zelenina, bílá káva/čaj/pomerančový džus/vodaPřesnídáv.
obsahuje alergeny: 01,06,07
polévka zeleninový krémPolévka
obsahuje alergeny: 07,09
telecí po italsku s těstovinami, ovoce, čaj/pomerančový džus/vodaOběd
obsahuje alergeny: 01,03,07
chléb, Rama máslová, meruňkový džem, ovoce, mléko/čaj/pomerančový džus/vodaSvačina
obsahuje alergeny: 01,07

Pátek 4.12.2020
jahodový jogurtový nápoj, francouzská bulka, ovoce, čaj/ovocný nápoj/vodaPřesnídáv.
obsahuje alergeny: 01,07
houbová polévka z lišekPolévka
obsahuje alergeny: 07
pečený králík po staročesku, špenát, bramborový knedlík, ovoce, čaj/ovocný nápoj/vodaOběd
obsahuje alergeny: 01,03,07
kelímek Corn star s kukuřicí Bonduelle super sweet, KNUSPI křehký chléb, mléko/čaj/ovocný nápoj/vodaSvačina
obsahuje alergeny: 01,07

Každý den čerstvé ovoce a zelenina, nápoje k dispozici během celého dne. Čaje a sirupy jsou podávány ovocno-bylinné, džusy a mošty ředěné. Voda je
samozřejmostí.
Změna jídelníčku vyhrazena.
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Seznam alergenů: Obiloviny obsahující lepek    
Vejce                         
Ryby                          
Sójové boby (sója)            
Mléko

08a
09 
10 
11

Skoř. plody - mandle          
Celer                         
Hořčice                       
Sezamová semena


