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Pondělí 6.3.2023
chléb, pomazánka liptovská, salátová okurka, bílá káva, čaj brusinkový  (A: 01a,01b,01c)přesnídávka
fazolová  (A: 01a,07)polévka
přírodní kuřecí plátek, šunka, sýr, brambory, ovocný kompot, čaj brusinkový, mléko  (A: 01a,06,07)oběd
ovocná kapsička, rohlík, čaj brusinkový  (A: 01a)svačina

Úterý 7.3.2023
toustový chléb, pomazánka vaječná, rajčátko, čaj s jahodovým sirupem, mléko  (A: 01a,03,07)přesnídávka
hovězí vývar s bulgurem  (A: 01a,07,09)polévka
vepřová pečeně špikovaná mrkví, bramborový knedlík, červené zelí, ovoce, čaj s jahodovým
sirupem, mléko  (A: 01a,07,10)

oběd

těstovinový salát se žampióny a zeleninou  (A: 01a,07,09)oběd 2
houska, smetanový sýr, čaj s jahodovým sirupem  (A: 01a,07)svačina

Středa 8.3.2023
chlebíčková veka, medové máslo, Cao malt, čaj švestkový  (A: 01a,07)přesnídávka
rajská s tarhoňou  (A: 01a,07)polévka
rozlítaní ptáčci, rýže, zeleninový salát, čaj švestkový, mléko  (A: 01a,03,06,07)oběd
chléb, žervé s kapií, ovoce, čaj švestkový  (A: 01a,07)svačina

Čtvrtek 9.3.2023
amarantové skořicové pecičky, ovoce, mléko, čaj s pomerančovým sirupem  (A: 07,08)přesnídávka
brokolicová  (A: 01a,03,07)polévka
vepřenky s cibulí a hořčicí, brambory, zeleninový salát, čaj s pomerančovým sirupem, mléko  (A:
01a,03,07)

oběd

rohlík, pomazánka sýrová s tofu, kapie, čaj s pomerančovým sirupem  (A: 01a,06,07)svačina

Pátek 10.3.2023
vícezrnný chléb, pomazánka tvarohová s pažitkou, čaj šípkový s malinou, džus  (A:
01a,01d,07,11,13)

přesnídávka

z rybího filé  (A: 04,07,09)polévka
italský guláš, špagety, sýr Eidam, ovoce, džus, mléko  (A: 01a,07)oběd
piškotové řezy pečené v ŠJ, čaj šípkový s malinou  (A: 01a,03,07)svačina

Celý týden je k obědům nabídnuta pitná voda s plátky citrónu
Změna jídelníčku vyhrazena dle aktuálních nákupů od dodavatelů
Strava je určena k okamžité spotřebě
Milí strávníci, přejeme Vám dobrou chuť
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Seznam alergenů: Obiloviny - pšenice           
Obiloviny - žito              
Obiloviny - ječmen            
Obiloviny - oves              
Vejce                         
Ryby                          
Sójové boby (sója)
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Mléko                         
Ořechy, mandle, pistácie      
Celer                         
Hořčice                       
Sezamová semena               
Vlčí bob

Jejich čísla jsou uvedena v závorce za názvem jídla.Jídlo obsahuje alergeny.


