
JÍDELNÍ  LÍSTEK
PLATNÝ OD: 2.1. 2023 …DO: 6.1. 2023

Pondělí: PRÁZDNINY

Úterý : polévka: hovězí
Alergeny:                       Čočka na kyselo, vejce, okurka, ovoce
1a,3,7,9                                                   čaj

Středa  : polévka: kuřecí s vločkami
Alergeny:                                 Milánské špagety, sýr
1a,3,7,9                                              šťáva

Čtvrtek : polévka: zeleninová
Alergeny:                              Francouzské brambory, okurka
1a,3,7,9 mléko

Pátek     : polévka: hráškový krém
Alergeny Kuřecí plátek, rýže
1a,3,7                                                    ovocit

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



JÍDELNÍ  LÍSTEK
PLATNÝ OD: 9.1. 2023 …DO: 13.1. 2023

Pondělí: polévka: česnečka
Alergeny:                        Přírodní filé, bramborová kaše,obloha
1a,3,4,7                                               čaj, mléko

Úterý : polévka: bramborová
Alergeny:                                 Buchtičky se šodó,ovoce
1a,3,7                                                 ovocný čaj

Středa  : polévka: s vaječnou jíškou
Alergeny                       Kuře na paprice s těstovinou, ovocný jogurt
1a,3,7,9                                               šťáva

Čtvrtek : polévka: mrkvová
Alergeny Zeleninový bulgur, sýr, červená řepa
1a,3,7,9                                                  ovocit

Pátek     : polévka: s drobením
Alergeny Hovězí na česneku,bram. knedlík, špenát
1a,3,7,9                                                      čaj

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



JÍDELNÍ  LÍSTEK
PLATNÝ OD: 16.1.2023 …DO: 20.1.2023

Pondělí: polévka: zelná
Alergeny:                         Čevabčiči, vařené brambory, obloha
1a,3,7                                              čaj, mléko

Úterý : polévka: slepičí
Alergeny:                          Fazolový guláš, chléb, moučník
1a,3,7,9                                              šťáva

Středa  :
Alergeny                                       polévka: finská
1a,3,4,7,9                        Pečené kuře, vařené brambory, puding

čaj

Čtvrtek : polévka: rajská s oves. vločkami
Alergeny Halušky se zelím a uzeným masem
1a,3,7,9                                                   čaj

Pátek polévka: s pohankou
Alergeny                             Španělské maso, rýže , ovoce
1a,3,7,9                                               ovocit

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



JÍDELNÍ  LÍSTEK
PLATNÝ OD: 23.1. 2023 …DO: 27.1. 2023

Pondělí: polévka: kroupová
Alergeny:                         Zapečené těstoviny,červená řepa
1a,3,7,9                                              čaj, mléko

Úterý : polévka: cizrnová
Alergeny:                  Vepřové v mrkvi, vař.brambory, přesnídávka
1a,3,7                                                    ovocit

Středa  :
Alergeny                                       polévka: pórková
1a,3,7                             Pražská pečeně na slanině, rýže, jogurt

čaj

Čtvrtek : polévka: s vejcem
Alergeny Výpečeky, houskové knedlíky, červené zelí
1a,3,7,9                                                  ovocit

Pátek : polévka: brokolicová
Alergeny Smažené filé, bram. kaše , obloha
1a,1b,3,4,7                                            čaj

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




