
● JÍDELNÍ  LÍSTEK
PLATNÝ OD: 29.8.2022 ……. DO: 2.9.2022

Pondělí: PRÁZDNINY

Úterý : PRÁZDNINY

Středa  : PRÁZDNINY

Čtvrtek : PRÁZDNINY

Pátek     : PRÁZDNINY

Pokrmy jsou určeny k okamžité spotřebě na provozovně!
Změna jídelníčku vyhrazena



● JÍDELNÍ  LÍSTEK
PLATNÝ OD: 5.9.2022 ……. DO:9.9.2022

Pondělí:

Úterý : polévka: zeleninová
Alergeny:                                     Krupicová kaše, ovoce
1a,3,7,9                                                         čaj

Středa  : polévka: s vejcem
Alergeny:                                  Milánské špagety, sýr,
1a,3,7,9                                                čaj ovocný

Čtvrtek : polévka: s drobením
Alergeny:                         Vepřové se zeleninou, vařené brambory
1a,3,7,9 ovocit, mléko

Pátek     : polévka: masový vývar
Alergeny:                            Čočka na kyselo, vejce, okurka, ovoce
1a,3,7,9                                                ovocit

Pokrmy jsou určeny k okamžité spotřebě na provozovně!
Změna jídelníčku vyhrazena



● JÍDELNÍ  LÍSTEK
PLATNÝ OD: 12.9.2022 ……. DO:16.9.2022

Pondělí: polévka: s pohankou
Alergeny:                         Přírodní rybí filé, bramborová kaše, obloha
1a,4,7,9                                                 čaj

Úterý : polévka: fazolová
Alergeny: Palačinky s džemem, šlehačka, ovoce
1a,3,7,9 čaj, mléko

Středa  : polévka: květáková
Alergeny:                          Vepřové na paprice, těstovina, puding
1a,3,7                                                   ovocit

Čtvrtek : polévka: nudlová
Alergeny: Pečené kuře, vař. brambory, obloha
1a,7,9                                                     mošt

Pátek     : polévka: rybí s houskou
Alergeny: Španělské maso, rýže
1a,3,4,7,9                                                   šťáva

Pokrmy jsou určeny k okamžité spotřebě na provozovně!
Změna jídelníčku vyhrazena



● JÍDELNÍ  LÍSTEK
PLATNÝ OD: 19.9.2022 ……. DO: 23.9.2022

Pondělí: polévka: knedlíčková
Alergeny                            Zeleninové rizoto z bulguru, sýr, moučník
1a,3,9                                                    ovocný čaj

Úterý : polévka: cizrnová
Alergeny:                             Dalmátské čufty, hous. knedlík, ovoce
1a,3,7                                                          šťáva

Středa  : polévka: s vaječnou jíškou
Alergeny:                            Smažená treska,vařené brambory
1a,1b,3,4,7,9                                         mléko, čaj

Čtvrtek : polévka: s kapáním
Alergeny Záhorácký závitek, bram. knedlík
1a,3,9                                                     ovocit

Pátek     : polévka: mrkvový krém
Alergeny                                 Zapečené těstoviny, okurkový salát
1a,3,7                                                          čaj

Pokrmy jsou určeny k okamžité spotřebě na provozovně!
Změna jídelníčku vyhrazena



● JÍDELNÍ  LÍSTEK
PLATNÝ OD: 26.9.2022 ……. DO: 30.9.2022

Pondělí: polévka: vločková
Alergeny: Koprová omáčka, vejce, hous. knedlík
1a,3,7,9                                                čaj

Úterý : polévka: svítková
Alergeny Hrachová kaše, uzené, okurka, ovoce
1a,3,7,9                                                     šťáva

Středa  :                STÁTNÍ SVÁTEK

Čtvrtek : polévka: vývarová
Alergeny:                            Vepřový guláš s těstovinou, jogurt
1a,3,7,9                                                    voda, čaj

Pátek     : polévka: s kuskusem
Alergeny Kuřecí plátek, dušená zelenina, brambory
1a,7,9                                                         čaj, mléko

Pokrmy jsou určeny k okamžité spotřebě na provozovně!
Změna jídelníčku vyhrazena


