od 01.01.2019

do 28.06.2019

Čtvrtek 3.1.2019
Přesnídávka pomazánka z makrel, veka, zeleninový talíř, caro (A: 01a,01b,01c,04,07)
Polévka

bramborová s houbami (A: 01a,09)

Oběd

kovbojské fazole (bez masa), cereální rohlík, čaj, voda s citronem, mandarinka (A: 01a,09)

Svačina

chléb s máslem a vejci, granko, mrkev (A: 01a,01b,07)

Pátek 4.1.2019
Přesnídávka pudink s piškoty, čaj, ovocný talíř (A: 01a,07)
Polévka

zeleninový vývar s těstovinou (A: 01a,09)

Oběd

vepřové maso na kmíně, brambory, salát z čínského zelí s paprikou, siropá voda, černý čaj bez cukru (A:
01a,09)

Svačina

tvarohová pomazánka, veka, zeleninový talíř, mléko (A: 01a,07)

od 01.01.2019

do 28.06.2019

Pondělí 7.1.2019
Přesnídávka rybí pomazánka, cereální rohlík, zeleninový talíř, mléko (A: 01a,01b,04,06,07)
Polévka

čočková (A: 01a,09)

Oběd

žampionová omáčka, vařené vejce, houskový knedlík, čaj, voda s citronem, jablko (A: 01a,03,07,09)

Svačina

tvarohová pomazánka, veka, okurek, granko (A: 01a,07)

Úterý 8.1.2019
Přesnídávka rohlík s nutelou, ovocný talíř, frapko (A: 01a,07,08b)
Polévka

sýrová polévka (A: 01a,07,09)

Oběd

vepřenky s cibulí a hořčicí, brambory, celerový salát, minerálka, černý čaj bez cukru (A: 01a,03,09)

Svačina

mrkvová pomazánka, veka, paprika, caro (A: 01a,01b,01c,07,09)

Středa 9.1.2019
Přesnídávka mexická pomazánka, cereální večka, zeleninový talíř, mléko (A: 01a,01b,01d,07)
Polévka

zeleninová s pohankou (A: 07,09)

Oběd

hovězí maso po stroganovsku, rýže, džus, bylinkový čaj bez cukru (A: 01a,07,09)

Svačina

rohlík, medové máslo, banánový koktejl (A: 01a,07)

Čtvrtek 10.1.2019
Přesnídávka drůbeží pomazánka, finský chléb, zeleninový talíř, čaj (A: 01a,01b,07)
Polévka

zelnica (A: 01a,07,09)

Oběd

domácí buchty s marmeládou, caro, ovocný čaj bez cukru, jogurt (A: 01a,03,07,12)

Svačina

vajíčková pomazánka, veka, zeleninový talíř, mléko (A: 01a,03,07)

Pátek 11.1.2019
Přesnídávka kápiová pomazánka, slunečnicový rohlík, mrkev, mléko (A: 01a,03,07)
Polévka

česneková s opečeným chlebem a sýrem (A: 01a,01b,07,09)

Oběd

smažené rybí filé, bramborová kaše, salát z červeného zelí, čaj,mléko (A: 03,04,07)

Svačina

ovocná přesnídávka s piškoty, čaj (A: 01a,03)

od 01.01.2019

do 28.06.2019

Pondělí 14.1.2019
Přesnídávka drožďová pomazánka, cereální večka zeleninový talíř, mléko (A: 01a,01b,01d,03,07)
Polévka

z fazolových lusků (A: 01a,07,09)

Oběd

kuřecí husická směs, rýže, okurkový salát, minerálka, černý čaj bez cukru (A: 01a,09)

Svačina

chléb s máslem, mrkev, granko (A: 01a,01b,07)

Úterý 15.1.2019
Přesnídávka masová pomazánka, chléb, zeleninový talíř, čaj (A: 01a,01b,07)
Polévka

italská (A: 01a,07,09)

Oběd

květák jako mozeček, brambory, ledový salát, čaj, voda s citronem (A: 07,09)

Svačina

jogurt, rohlík, jablko, čaj (A: 01a,07)

Středa 16.1.2019
Přesnídávka domácí koláč s jablky, frapko (A: 03,07)
Polévka

slepičí vývar s nudlemi (A: 01a,09)

Oběd

vepřové maso s cizrnou, těstoviny, sirupová voda, bylinkový čaj bez cukru (A: 01a,09)

Svačina

budapešťská pomazánka, veka, zeleninový talíř, mléko (A: 01a,07)

Čtvrtek 17.1.2019
Přesnídávka veka s žervé, zeleninový talíř, caro (A: 01a,01b,01c,07)
Polévka

hrachová (A: 01a,07,09)

Oběd

rybí karbenátek se sýrem, bramborová kaše, mrkvový salát s dýní, čaj, voda s citronem (A: 01a,03,04,07,09)

Svačina

makový rohlík, kefírové mléko, jablko (A: 01a,07)

Pátek 18.1.2019
Přesnídávka šlehaný tvaroh s ovocem, kukuřičný plátek, ovocný talíř,čaj (A: 07)
Polévka

kmínová s ponankovým kapáním (A: 03,07)

Oběd

hovězí guláš s pórkem, celozrnný knedlík,džus, černý čaj bez cukru (A: 01a,03,07,09)

Svačina

rohlík s ramou, rajče, mléko (A: 01a,07)

od 01.01.2019

do 28.06.2019

Pondělí 21.1.2019
Přesnídávka tvarohová pomazánka, chléb, paprika, granko (A: 01a,01b,03,07)
Polévka

dýňová (A: 01a,07,09)

Oběd

pečené kuřecí stehno, rýže, salát z čínského zelí,čaj, voda s citronem (A: 01a,07,09)

Svačina

cereální rohlík s pomazánkovým máslem, mrkev, mléko (A: 01a,07)

Úterý 22.1.2019
Přesnídávka pomazánka z tuňáka, veka, zeleninový talíř, caro (A: 01a,04,07)
Polévka

gulášová (sojový granulát) (A: 06,09)

Oběd

dukátové buchtičky s vanilkovým krémem, čaj, voda s citronem jablko (A: 01a,03,07)

Svačina

vajíčková pomazánka, rohlík, rajče, mléko (A: 01a,03,07)

Středa 23.1.2019
Přesnídávka cizrnová pomazánka, cereální večka, zeleninový talíř, mléko (A: 01a,01b,01d,07)
Polévka

zeleninová s kuskusem (A: 01a,07,09)

Oběd

hovězí maso po štěpánsku, brambory, červená řepa, minerálka, bylinkový čaj bez cukru (A: 01a,03,09)

Svačina

chléb s ramou, mrkev, granko (A: 01a,01b,07)

Čtvrtek 24.1.2019
Přesnídávka pomazánka z tresčích jater, chléb, zeleninový talíř, caro (A: 01a,01b,01c,04,07)
Polévka

fazolová (A: 01a,09)

Oběd

těstovinový salát se sýrem a zeleninou, jablečný mošt, černý čaj bez cukru (A: 01a,07,09)

Svačina

jahodový jogurt, rohlík,čaj (A: 01a,07)

Pátek 25.1.2019
Přesnídávka špenátová pomazánka, veka, zeleninový talíř, mléko (A: 01a,03,07)
Polévka

drožďová (A: 01a,07,09)

Oběd

sekaná vepřová pečeně, bramborová kaše, kompot, čaj, voda s citronem (A: 01a,03,07,09)

Svačina

rohlík s nutelou, mléko, jablko (A: 01a,07,08b)

od 01.01.2019

do 28.06.2019

Pondělí 28.1.2019
Přesnídávka pomazánka z tofu, veka, zeleninový talíř, mléko (A: 01a,06,07)
Polévka

vločková se zeleninou (A: 01d,07,09)

Oběd

kuřecí čína, brambory, dýně s mrkví, čaj, voda s pomerančem (A: 09)

Svačina

pudink s piškoty, jablko, čaj (A: 01a,03,07)

Úterý 29.1.2019
Přesnídávka pomazánka z makrel, cereální rohlík, zeleninový talíř, caro (A: 01a,01b,01c,04,07)
Polévka

bramborová s houbami (A: 01a,09)

Oběd

čočka na kyselo, vařené vejce, chléb, okurek, čaj, voda s citronem, pomeranč (A: 01a,01b,03,07,09,10)

Svačina

sýrová pomazánka, veka, mrkev, frapko (A: 01a,07)

Středa 30.1.2019
Přesnídávka pomazánka z červené čočky, cereální večka, rajče, mléko (A: 01a,01b,01d,07)
Polévka

hovězí vývar s těstovinou (A: 01a,09)

Oběd

vařené hovězí maso, rajčatová omáčka,knedlík, jablečný džus, bylinkový čaj bez cukru (A: 01a,03,07,09)

Svačina

ředkvičková pomazánka, chléb, mléko (A: 01a,01b,03,07)

Čtvrtek 31.1.2019
Přesnídávka jáhlová kaše, čaj, ovocný talíř (A: 07)
Polévka

fazolovo - celerová (A: 01a,07,09)

Oběd

přírodní vepřový plátek, bramborová kaše, kompot, sirupová voda, černý čaj bez cukru

Svačina

veka s pomazánkovým máslem, kedluben, mléko (A: 01a,07)

od 01.01.2019

do 28.06.2019

Pondělí 4.2.2019
Přesnídávka vepřová pomazánka, chléb, čaj, zeleninový talíř (A: 01a,01b,07)
Polévka

z červené čočky (A: 01a,09)

Oběd

dušený špenát, vařené vejce, brambory, čaj, voda s pomerančem (A: 01a,03,07,09)

Svačina

tvarohová pomzánka, rohlík, mléko, kedluben (A: 01a,07)

Úterý 5.2.2019
Přesnídávka bábovka, frapko, jablko (A: 01a,03,07)
Polévka

květáková (A: 01a,03,07,09)

Oběd

kuřecí maso v sýrové omáčce, těstoviny, sirupová voda, černý čaj bez cukru (A: 01a,07,09)

Svačina

drožďová pomazánka, veka, mrkev, caro (A: 01a,01b,01c,03,07)

Středa 6.2.2019
Přesnídávka fazolová pomazánka, cereální večka, zeleninový talíř, mléko (A: 01a,01b,01d,07)
Polévka

slepičí vývar s nudlemi (A: 01a,09)

Oběd

rybí filé na másle, bramborová kaše, míchaný zeleninový salát, čaj, voda s pomerančem (A: 04,07,09)

Svačina

ovocná přesnídávka s piškoty, čaj (A: 07)

Čtvrtek 7.2.2019
Přesnídávka jogurt,kuk. plátek,čaj (A: 01a,03)
Polévka

mléčná (A: 01a,07,09)

Oběd

moravský vrabec, dušené zelí, kynutý knedlík, džus, černý čaj bez cukru (A: 01a,03,07,12)

Svačina

tousty se sýrem, zeleninový talíř, mléko (A: 01a,07)

Pátek 8.2.2019
Přesnídávka pomazánka z ryb v tomatě, chléb, zeleninový talíř, mléko (A: 01a,01b,04,07)
Polévka

zeleninová s bulgurem (A: 01a,07,09)

Oběd

bramborové špalíky sypané mákem, meruňkový koktejl,bylinkový čaj bez cukru (A: 01a,03,07)

Svačina

chléb s máslem a vejci, mrkev, granko (A: 01a,01b,03)

od 01.01.2019

do 28.06.2019

Pondělí 11.2.2019
Přesnídávka pudink s piškoty, ovocný talíř, čaj (A: 01a,03,07)
Polévka

kapustová s bramborem (A: 01a,07,09)

Oběd

krůtí maso s ajvarovou omáčkou, těstoviny, čaj, voda s citronem, jablko (A: 01a,07,09)

Svačina

vajíčková pomazánka, chléb, paprika, granko (A: 01a,01b,07)

Úterý 12.2.2019
Přesnídávka pomazánka z rybího filé, finský chléb, zeleninový talíř, caro (A: 01a,01b,01c,04,07)
Polévka

hrachová (A: 01a,07,09)

Oběd

zeleninové rizoto sypané sýrem, ledový salát, minerálka, bylinkový čaj bez cukru (A: 07,09)

Svačina

budapešťská pomazánka, veka, mrkev, mléko (A: 01a,07)

Středa 13.2.2019
Přesnídávka celerová pomazánka se sýrem, cereální večka, rajče, mléko (A: 01a,01b,01d,07,09)
Polévka

rajčatová s kapáním (A: 01a,03,07,09)

Oběd

smažený kuřecí řízek, bramborová kaše, mrkvový salát s jablky, čaj, voda s citronem (A: 01a,03)

Svačina

rohlík s ramou a ředkvičkou, mléko (A: 01a,07)

Čtvrtek 14.2.2019
Přesnídávka čokoládové polštářky s mlékem, jablko, čaj (A: 01a,07,08b)
Polévka

bramborová s pohankou (A: 01a,07,09)

Oběd

fazolový guláš z hovězím masem, chléb, čaj, voda s citronem (A: 01a,01b,09)

Svačina

tvarohová pomazánka s rajčaty, veka, caro (A: 01a,01b,01c,07)

Pátek 15.2.2019
Přesnídávka pomazánka z červené řepy, cereální rohlík, mléko (A: 01a,01b,06,07)
Polévka

česneková se sýrem a opečeným chlebem (A: 01a,01b,03,07,09)

Oběd

přírodní vepřový plátek, brambory, restovaná baby mrkev, sirupová voda, černý čaj bez cukru (A: 01a,07,09)

Svačina

chléb s medovým máslem, jablko, granko (A: 01a,01b,07)

od 01.01.2019

do 28.06.2019

Pondělí 18.2.2019
Přesnídávka pomazánka z tofu, cereální večka, zeleninový talíř, granko (A: 01a,01b,01d,06,07)
Polévka

hovězí vývar s nudlemi (A: 01a,09)

Oběd

rybí sekaná, bramborová kaše, červená řepa, čaj, voda s citronem (A: 01a,03,07,09)

Svačina

pomazánka tvarohová s vejci, rohlík, paprika, mléko (A: 01a,07)

Úterý 19.2.2019
Přesnídávka drůbeží pomazánka, finský chléb, zeleninový talíř, čaj (A: 01a,01b,07)
Polévka

čočková (A: 01a,09)

Oběd

rýžový nákyp s ovocem, caro, černý čaj bez cukru, pomeranč (A: 01a,01b,01c,03,07)

Svačina

chléb s máslem a sýrem, mrkev, frapko (A: 01a,01b,07)

Středa 20.2.2019
Přesnídávka pomazánka ředkvičková, veka, mléko (A: 01a,03,07)
Polévka

kmínová s pohankovým kapáním (A: 01a,03,07,09)

Oběd

segedínský guláš, houskový knedlík, sirupová voda, ovocný čaj bez cukru (A: 01a,03,07,12)

Svačina

cereální rohlík s pomazánkovým máslem, rajče, mléko (A: 01a,01b,06,07)

Čtvrtek 21.2.2019
Přesnídávka pomazánka z tuňáka, chléb, mrkev, caro (A: 01a,01b,04,07)
Polévka

hrášková s bramborem (A: 01a,07,09)

Oběd

špagety po milánsku (sojový granulát) sypané sýrem, džus, černý čaj bez cukru, jogurt (A: 01a,06,07)

Svačina

makový rohlík, kefírové mléko, jablko (A: 01a,07)

Pátek 22.2.2019
Přesnídávka ovocná přesnídávka s piškoty, čaj (A: 01a,03)
Polévka

vločková (A: 01a,07,09)

Oběd

krůtí plátek na česneku, brambory, kompot, čaj, voda s pomerančem (A: 01a,09)

Svačina

pohanková pomazánka, chléb, zeleninový talíř, mléko (A: 01a,01b,07)

od 01.01.2019

do 28.06.2019

Pondělí 25.2.2019
Přesnídávka pudink s piškoty, čaj, jablko (A: 01a,03,07)
Polévka

italská (A: 01a,07,09)

Oběd

květák jako mozeček, brambory, okurek, čaj (A: 03,10)

Svačina

chléb s pomazánkovým máslem, paprika, mléko (A: 01a,01b,07)

Úterý 26.2.2019
Přesnídávka kukuřičné lupínky s mlékem, jablko (A: 01a,07)
Polévka

zeleninová (A: 01a,07,09)

Oběd

vepřové maso na paprice, těstoviny, sirupová voda (A: 01a,07,09)

Svačina

chléb s lučinou, jablko,čaj (A: 01a,01b,07)

Středa 27.2.2019
Přesnídávka chléb s kiri, rajče, mléko (A: 01a,01b,07)
Polévka

drožďová (A: 01a,07,09)

Oběd

kuřecí směs, rýže, okurek, čaj (A: 10)

Svačina

rohlík s nutelou, jablko, mléko (A: 01a,07,08b)

Čtvrtek 28.2.2019
Přesnídávka chléb se sýrem, mrkev, čaj (A: 01a,01b,07)
Polévka

fazolová (A: 01a,09)

Oběd

kynuté knedlíky s ovocem, granko (A: 01a,03,07)

Svačina

rohlík s pomazánkovým máslem, jablko, mléko (A: 01a,07)

Pátek 1.3.2019
Přesnídávka rohlík s ramou, mrkev, mléko (A: 01a,07)
Polévka

brokolicová (A: 01a,07,09)

Oběd

rybí filé na kmíně, bramborová kaše, okurek, čaj (A: 04,07)

Svačina

chléb s pomazánkovým máslem, mrkev (A: 01a,01b,07)

od 01.01.2019

do 28.06.2019

Pondělí 4.3.2019
Přesnídávka špenátová pomazánka, cereální rohlík, kedluben,mléko (A: 01a,01b,06)
Polévka

z červené čočky (A: 01a,09)

Oběd

bulgur s pečeným kuřecím masem a zeleninou sypaný sýrem, zelný salát, čaj, voda s pomerančem (A:
01a,07,09)

Svačina

jogurt, kukuřičný plátek, jablko, čaj (A: 07)

Úterý 5.3.2019
Přesnídávka krupicová kaše (špaldová), ovocný talíř, čaj (A: 01e,07)
Polévka

zeleninová s kuskusem (A: 01a,07,09)

Oběd

hovězí maso po stroganovsku, rýže, džus, černý čaj bez cukru (A: 01a,07,09)

Svačina

veka s lučinou, kedluben, caro (A: 01a,01b,01c,07)

Středa 6.3.2019
Přesnídávka pomazánka z cizrny, cereální večka, zeleninový talíř, mléko (A: 01a,01b,01d,07)
Polévka

zeleninový BORŠČ (A: 01a,07,09)

Oběd

domácí makový závin, banánový koktejl, bylinkový čaj bez cukru, jablko (A: 01a,03,07)

Svačina

chléb s máslem a vejci, mrkev, granko (A: 01a,01b,03,07)

Čtvrtek 7.3.2019
Přesnídávka sýrová pomazánka, finský chléb, zeleninový talíř, caro (A: 01a,01b,01c,07)
Polévka

brokolicová (A: 01a,07,09)

Oběd

vepřové maso na kmíně, brambory, kompot, sirupová voda, bylinkový čaj bez cukru (A: 01a,09)

Svačina

cereálie s mlékem, pomeranč, čaj (A: 01a,07,08b)

Pátek 8.3.2019
Přesnídávka rybí pomazánka, chléb, zeleninový talíř, mléko (A: 01a,01b,04,07)
Polévka

bramborová (A: 01a,09)

Oběd

luštěninová směs, vařené vejce, okurek, chléb, čaj, voda s citronem (A: 01a,01b,03,07,09,10)

Svačina

tvarohová pomazánka, veka, paprika, mléko (A: 01a,07)

od 01.01.2019

do 28.06.2019

Pondělí 11.3.2019
Přesnídávka drůbeží pomazánka, chléb, zeleninový talíř, čaj (A: 01a,01b,07,10)
Polévka

fazolová (A: 01a,09)

Oběd

dušený špenát, vařené vejce, gnocchi, čaj, voda s pomerančem, jogurt (A: 01a,03,07,09)

Svačina

rohlík, medové máslo, banánový koktejl (A: 01a,07)

Úterý 12.3.2019
Přesnídávka jogurt, kukuřičný plátek, čaj, jablko (A: 07)
Polévka

krupicová s vejcem (A: 01a,03,07,09)

Oběd

svíčková na smetaně, houskový knedlík, jablečný mošt, černý čaj bez cukru (A: 01a,03,07,09)

Svačina

cereální rohlík s ramou, mrkev, frapko (A: 01a,01b,06,07)

Středa 13.3.2019
Přesnídávka pomazánka z tresčích jater, cereální večka, paprika, mléko (A: 01a,01b,01d,04,07)
Polévka

z jarní zeleniny s jáhlemi (A: 01a,07,09)

Oběd

vepřové maso na žampionech, brambory, červená řepa, sirupová voda, bylinkový čaj bez cukru (A: 01a,09)

Svačina

kápiová pomazánka, veka, mléko (A: 01a,03,07)

Čtvrtek 14.3.2019
Přesnídávka čočková pomazánka, veka, zeleninový talíř, caro (A: 01a,01b,01c,07)
Polévka

hovězí vývar s nudlemi a zeleninou (A: 01a,09)

Oběd

kachní játra na cibulce, jasmínová rýže, salát z čínského zelí, čaj, voda s citronem (A: 01a,09)

Svačina

tousty se sýrem, rajče,mléko (A: 01a,07)

Pátek 15.3.2019
Přesnídávka domácí koláč s jablky, kefírové mléko (A: 03,07)
Polévka

celerová s krutony (A: 01a,07,09)

Oběd

rybí filé na leču, bramborová kaše, čaj, mléko (A: 07,09)

Svačina

chléb s pomazánkovým máslem, mrkev, mléko (A: 01a,07)

od 01.01.2019

do 28.06.2019

Pondělí 18.3.2019
Přesnídávka vajíčková pomazánka, cereální večka, zeleninový talíř, mléko (A: 01a,01b,01d,03,07)
Polévka

kapustová (A: 01a,07,09)

Oběd

krůtí maso na paprice, těstoviny, džus, černý čaj bez cukru, jablko (A: 01a,07,09)

Svačina

pudink s piškoty, ovocný talíř, čaj (A: 01a,03,07)

Úterý 19.3.2019
Přesnídávka koblih s nutelou, mléko, jablko (A: 01a,03,07)
Polévka

kedlubnová (A: 01a,07,09)

Oběd

sekaná vepřová pečeně s pohankou, bramborová kaše, mrkvový salát (A: 01a,03,07,09)

Svačina

sýrová pomazánka, rohlík, kedluben, caro (A: 01a,01b,01c,07)

Středa 20.3.2019
Přesnídávka vepřová pomazánka, chléb, zeleninový talíř, čaj (A: 01a,01b,07)
Polévka

hrachová (A: 01a,07,09)

Oběd

zeleninové rizoto se sýrem, ledový salát, čaj, voda s citronem (A: 07,09)

Svačina

budapešťská pomazánka, cereální večka, mrkev, mléko (A: 01a,01b,01d,07)

Čtvrtek 21.3.2019
Přesnídávka chléb s máslem, mrkev, granko (A: 01a,01b,07)
Polévka

zeleninový vývar s bulgurem (A: 01a,09)

Oběd

kuřecí maso s cizrnou, brambory, okurek (A: 01a,09,10)

Svačina

laksymáček, rohlík, čaj, jablko (A: 01a,07)

Pátek 22.3.2019
Přesnídávka pomazánka z rybího filé, veka, zeleninový talíř, mléko (A: 01a,04,07)
Polévka

gulášová (sojový granulát) (A: 01a,06,07,09)

Oběd

domácí buchty plněné povidly, granko, voda s citronem (A: 01a,03,07)

Svačina

rohlík s kiri, rajče, mléko (A: 01a,07)

od 01.01.2019

do 28.06.2019

Pondělí 25.3.2019
Přesnídávka cizrnová pomazánka, cereální večka, zeleninový talíř, mléko (A: 01a,01b,01d,07)
Polévka

rajčatová s vločkami (A: 01a,01d,07,09)

Oběd

těstoviny s vepřovou panenkou a kukuřicí, sypané sýrem, okurkový salát, sirupová voda, černý čaj bez cukru
(A: 01a,07,09)

Svačina

chléb s ramou, kedluben, granko (A: 01a,01b,07)

Úterý 26.3.2019
Přesnídávka ajvarová pomazánka, finský chléb, mrkev, caro (A: 01a,01b,01c,07)
Polévka

selská (A: 01a,07,09)

Oběd

přírodní kuřecí plátek, rýže, restované fazolové lusky, jablečný mošt, bylinkový čaj bez cukru (A: 01a,09)

Svačina

rohlík s lučinou, paprika, mléko (A: 01a,07)

Středa 27.3.2019
Přesnídávka šlehaný tvaroh s ovocem, dexi chlebíček, čaj (A: 07)
Polévka

hráškový krém (A: 01a,07,09)

Oběd

smažené rybí filé, bramborová kaše, celerový salát, čaj, voda s citronem (A: 01a,03,07,09)

Svačina

kápiová pomazánka, rohlík, mléko (A: 01a,03,07)

Čtvrtek 28.3.2019
Přesnídávka loupák, kefírové mléko, jablko (A: 01a,07)
Polévka

květáková (A: 01a,03,07,09)

Oběd

maďarský guláš s pórkem, houskový knedlík, minerálka, ovocný čaj bez cukru (A: 01a,03,07,09)

Svačina

chléb s máslem a sýrem, mrkev, caro (A: 01a,01b,07)

Pátek 29.3.2019
Přesnídávka pomazánka z ryb v tomatě, cereální rohlík, zeleninový talíř, mléko (A: 01a,01b,04,06,07)
Polévka

hrstková (A: 01a,09)

Oběd

koprová omáčka, vařené vejce, brambory, čaj, voda s citronem (A: 03,07,09)

Svačina

tvarohová pomazánka s rajčaty, veka, mléko (A: 01a,07)

od 01.01.2019

do 28.06.2019

Pondělí 1.4.2019
Přesnídávka vanilkový pudink s piškoty,čaj, jablko (A: 01a,03,07)
Polévka

brokolicová krémová (A: 01a,03,07,09)

Oběd

vepřový tokáň, jasmínová rýže, salát z čínského zelí, sirupová voda, bylinkový čaj bez cukru (A: 01a,09)

Svačina

vajíčková pomazánka, cereální rohlík, paprika, mléko (A: 01a,01b,06,07)

Úterý 2.4.2019
Přesnídávka drůbeží pomazánka, chléb, zeleninový talíř, čaj (A: 01a,01b,07)
Polévka

cizrnová (A: 01a,09)

Oběd

špecle sypané ořechy, jahodový koktejl, voda s citronem, jablko (A: 01a,07,08c)

Svačina

tvarohová pomazánka s pórkem, veka, caro, mrkev (A: 01a,01b,01c,07)

Středa 3.4.2019
Přesnídávka celerová pomazánka se sýrem, cereální večka, zeleninový talíř, granko (A: 01a,01d,07)
Polévka

vločková (pohanková) (A: 07,09)

Oběd

pečené kuřecí stehno, dušené červené zelí, brambory, čaj, voda s citronem (A: 01a,07,09)

Svačina

rohlík s pomazánkovým máslem,okurek, mléko (A: 01a,07)

Čtvrtek 4.4.2019
Přesnídávka třená bábovka, frapko, ovocný talíř (A: 01a,03,07)
Polévka

hovězí vývar s těstovinou a zeleninou (A: 01a,09)

Oběd

vařené hovězí maso, rajčatová omáčka, houskový knedlík, džus (A: 01a,03,07,09)

Svačina

obložený sýrový chlebíček, rajče, caro (A: 01a,01b,01c,03,07)

Pátek 5.4.2019
Přesnídávka pomazánka z tuňáka, chléb, zeleninový talíř, mléko (A: 01a,01b,04,07)
Polévka

česneková s opečeným chlebem a sýrem (A: 01a,03,07,09)

Oběd

čočkové karbanátky, bramborová kaše, sterilovaný zeleninový salát (A: 01a,03,07,09)

Svačina

jogurt, kukuřičný plátek, čaj, jablko (A: 07)

od 01.01.2019

do 28.06.2019

Pondělí 8.4.2019
Přesnídávka cereální rohlík s pomazánkovým máslem, granko, mrkev (A: 01a,01b,06,07)
Polévka

bramborová (A: 01a,09)

Oběd

špagety s tuňákem, sypané sýrem, čaj, voda s citronem, moučník (A: 01a,03,04,07,09)

Svačina

šlehaný tvaroh, kukuřičný plátek,jablko, čaj (A: 07)

Úterý 9.4.2019
Přesnídávka chléb s máslem a marmeládou, jablko, caro (A: 01a,01b,01c,07,12)
Polévka

drožďová s fazolovým kapáním (A: 01a,03,07,09)

Oběd

hovězí po chorvatsku, brambory, jablečný mošt, černý čaj bez cukru (A: 01a,09)

Svačina

pomazánka z krabích tyčinek, veka, paprika, mléko (A: 01a,04,07)

Středa 10.4.2019
Přesnídávka fazolová pomazánka, cereální večka, zeleninový talíř, frapko (A: 01a,01b,01d,07)
Polévka

dýňová (A: 01a,07,09)

Oběd

kuřecí rizoto, míchaný zeleninový salát, sirupová voda, bylinkový čaj bez cukru (A: 07,09)

Svačina

rohlík s ramou, rajče, mléko (A: 01a,07)

Čtvrtek 11.4.2019
Přesnídávka krupicová kaše (špaldová), ovocný talíř, čaj (A: 01e,07)
Polévka

zeleninová s kuskusem (A: 01a,07,09)

Oběd

přírodní vepřový plátek, brambory s pažitkou, salát z červeného zelí, čaj, voda s citronem (A: 01a,09)

Svačina

špenátová pomazánka, veka, mrkev, mléko (A: 01a,03,07)

Pátek 12.4.2019
Přesnídávka pomazánka z lososa, chléb, zeleninový talíř, mléko (A: 01a,01b,04,07)
Polévka

MINESTRONE (A: 01a,07,09)

Oběd

žampionová omáčka, vařené vejce, knedlík, džus, černý čaj bez cukru (A: 01a,03,07,09)

Svačina

veka s lučinou, kedluben, čaj (A: 01a,07)

od 01.01.2019

do 28.06.2019

Pondělí 15.4.2019
Přesnídávka ovocná přesnídávka s piškoty, čaj (A: 01a,03)
Polévka

zeleninová s pohankou (A: 01a,07,09)

Oběd

moravský vrabec, hrachová kaše, chléb, okurkový salát, čaj, voda s citronem (A: 01a,01b,07,09)

Svačina

rybí pomazánka, veka, paprika, mléko (A: 01a,04,07)

Úterý 16.4.2019
Přesnídávka vajíčková pomazánka, finský chléb, rajče, caro (A: 01a,01b,01c,03,07)
Polévka

kedlubnová (A: 01a,07,09)

Oběd

krůtí maso na kmíně, brambory, mrkev s ananasem, sirupová voda, mléko (A: 01a,09)

Svačina

cereálie s mlékem, jablko, čaj (A: 01a,07,08b)

Středa 17.4.2019
Přesnídávka drůbeží pomazánka, chléb, zeleninový talíř, čaj (A: 01a,01b,07)
Polévka

fazolová (mungo, adzuki) (A: 01a,09)

Oběd

dukátové buchtičky s krémem, čaj, voda s citronem, jablko (A: 01a,03,07)

Svačina

cereální večka s lučinou, mrkev, mléko (A: 01a,01b,01d,07)

od 01.01.2019

do 28.06.2019

Úterý 23.4.2019
Přesnídávka rybí pomazánka, chléb, zeleninový talíř, caro (A: 01a,01b,01c,04,07)
Polévka

čočková (A: 01a,09)

Oběd

špagety s rajčatovou omáčkou, sypané sýrem, jablko, sirupová voda, černý čaj bez cukru (A: 01a,07,09)

Svačina

vajíčková pomazánka, veka, zeleninový talíř, mléko (A: 01a,03,07)

Středa 24.4.2019
Přesnídávka pudink s piškoty, ovocný talíř, čaj (A: 01a,03,07)
Polévka

kulajda (A: 01a,03,07,09)

Oběd

rybí filé na bylinkách, bramborová kaše, mrkvový salát, minerálka, bylinkový čaj bez cukru (A: 04,07,09)

Svačina

zeleninová pomazánka, veka, mléko (A: 01a,07)

Čtvrtek 25.4.2019
Přesnídávka tvarohová pomazánka s mrkví, slunečnicový chléb, caro (A: 01a,01b,01c,07)
Polévka

hrášková s bramborem (A: 01a,07,09)

Oběd

kuřecí maso po pekingsku, rýže, čaj, voda s citronem (A: 01a,07,09)

Svačina

makový rohlík,kefírové mléko, jablko (A: 01a,07)

Pátek 26.4.2019
Přesnídávka cereální rohlík s pomazánkovým máslem, mrkev, kefír (A: 01a,01b,06,07)
Polévka

krupicová s vejci (A: 01a,03,07,09)

Oběd

vepřové maso v kapustě, brambory, sirupová voda, ovocný čaj bez cukru, jogurt (A: 01a,09)

Svačina

domácí koláč s jablky, čaj (A: 03,07)

od 01.01.2019

do 28.06.2019

Pondělí 29.4.2019
Přesnídávka fazolová pomazánka, cereální večka, paprika, mléko (A: 01a,01b,01d,07)
Polévka

vločková (A: 01d,07,09)

Oběd

vepřenky s cibulí a hořčicí, brambory, čaj, voda s citronem (A: 01a,03,07,09)

Svačina

rohlík, medové máslo, jablko, granko (A: 01a,07)

Úterý 30.4.2019
Přesnídávka vepřová pomazánka, finský chléb, zeleninový talíř, čaj (A: 01a,01b,07)
Polévka

zelnica s bramborem (A: 01a,07,09)

Oběd

domácí buchty s marmeládou, caro, ovocný čaj bez cukru, jablko (A: 01a,01b,01c,03,07)

Svačina

budapešťská pomazánka, veka, mrkev, mléko (A: 01a,07)

Čtvrtek 2.5.2019
Přesnídávka pomazánka z krabích tyčinek, veka, rajče, caro (A: 01a,01b,01c,04,07)
Polévka

česneková s pohankou (A: 03,07,09)

Oběd

čočka na kyselo, vařené vejce, chléb, okurkový salát (A: 01a,01b,04,07,09)

Svačina

chléb s ramou, mrkev, frapko (A: 01a,01b,07)

Pátek 3.5.2019
Přesnídávka rohlík s nutelou, mléko, jablko (A: 01a,07,08b)
Polévka

zeleninová (A: 01a,07,09)

Oběd

smažený kuřecí řízek, bramborová kaše, kompot, sirupová voda, bylinkový čaj bez cukru (A: 01a,03,07)

Svačina

sýrová pomazánka, veka, zeleninový talíř, mléko (A: 01a,07)

od 01.01.2019

do 28.06.2019

Pondělí 6.5.2019
Přesnídávka drožďová pomazánka, cereální večka, zeleninový talíř, mléko (A: 01a,01b,01d,03,07)
Polévka

celerová (A: 01a,09)

Oběd

losos na bylinkách, bramborová kaše, červená řepa, sirupová voda, ovocný čaj bez cukru (A: 04,07)

Svačina

tvarohová pomazánka s rajčaty, veka, mléko (A: 01a,07)

Úterý 7.5.2019
Přesnídávka drůbeží pomazánka, slunečnicový chléb, mrkev, čaj (A: 01a,01b,07)
Polévka

z červené čočky (A: 01a,09)

Oběd

dušený špenát, vařené vejce, halušky, čaj, mléko (A: 01a,03,07,09)

Svačina

jogurt, kukuřičný plátek, čaj, jablko (A: 07)

Čtvrtek 9.5.2019
Přesnídávka jáhlová kaše,ovocný talíř, čaj (A: 01a,07)
Polévka

hovězí vývar s nudlemi a zeleninou (A: 01a,09)

Oběd

kuřecí čína, rýže, mrkvový salát s ananasem, sirupová voda, bylinkový čaj bez cukru (A: 03,09)

Svačina

kápiová pomazánka, veka, mléko (A: 01a,03,07)

Pátek 10.5.2019
Přesnídávka pomazánka z ryb v tomatě, chléb, zeleninový talíř, mléko (A: 01a,01b,04,07)
Polévka

bramborová se sýrem (A: 01a,07,09)

Oběd

segedínský guláš, houskový knedlík, džus, černý čaj bez cukru (A: 01a,03,07,09,12)

Svačina

veka s máslem, mrkev, frapko (A: 01a,07)

od 01.01.2019

do 28.06.2019

Pondělí 13.5.2019
Přesnídávka cereální rohlík s máslem, mrkev, granko (A: 01a,01b,06,07)
Polévka

drožďová s fazolovým kapáním (A: 01a,03,07,09)

Oběd

kuskusové rizoto s kuřecím masem, sypané sýrem, salát z čínského zelí, čaj, voda s citronem (A: 01a,07,09)

Svačina

budapešťská pomazánka, veka, rajče, mléko (A: 01a,07)

Úterý 14.5.2019
Přesnídávka mexická pomazánka, slunečnicový chléb, zeleninový talíř, caro (A: 01a,01b,01c,07)
Polévka

zeleninová s bulgurem (A: 01a,07,09)

Oběd

vepřové maso na kmíně, brambory, kompot, sirupová voda, bylinkový čaj bez cukru (A: 01a,09)

Svačina

šlehaný tvaroh, rohlík, jablko, čaj (A: 01a,07)

Středa 15.5.2019
Přesnídávka vepřová pomazánka, chléb, zeleninový talíř, čaj (A: 01a,01b,07)
Polévka

gulášová (sojový granulát) (A: 01a,06,09)

Oběd

těstoviny sypané perníkem, banánový koktejl, ovocný čaj bez cukru (A: 01a,07)

Svačina

chléb s ramou a vejci, zeleninový talíř, mléko (A: 01a,01b,07)

Čtvrtek 16.5.2019
Přesnídávka loupák, granko, ovocný talíř (A: 01a,03,07)
Polévka

kapustová s bramborem (A: 01a,09)

Oběd

hovězí maso po stroganovsku, rýže, sirupová voda, černý čaj bez cukru (A: 01a,07,09)

Svačina

špenátová pomazánka, veka, zeleninový talíř, caro (A: 01a,01b,01c,03,07)

Pátek 17.5.2019
Přesnídávka pomazánka z tuňáka, chléb, zeleninový talíř, mléko (A: 01a,01b,04,07)
Polévka

rajčatová s těstovinou (A: 01a,07,09)

Oběd

květák jako mozeček, brambory, okurkový salát, čaj, voda s citronem (A: 03,07,09)

Svačina

rohlík s pomazánkovým máslem, mrkev, mléko (A: 01a,07)

od 01.01.2019

do 28.06.2019

Pondělí 20.5.2019
Přesnídávka pomazánka z makrel, cereální večka, zeleninový talíř, mléko (A: 01a,01b,01d,04,07)
Polévka

brambová s pohankou (A: 01a,09)

Oběd

luštěninová směs na smetaně, vařené vejce, chléb, okurkový salát,čaj, voda s mátou (A: 01a,01b,03,07,09)

Svačina

rohlík s pomazánkovým máslem, mrkev, granko (A: 01a,07)

Úterý 21.5.2019
Přesnídávka tvarohová pomazánka, cereální rohlík, rajče, frapko (A: 01a,01b,06)
Polévka

kmínová s vejcem (A: 01a,03,07,09)

Oběd

těstoviny po korejsku ( těstoviny, kuřecí maso, zelí), jablko, čaj, voda s citronem (A: 01a,09,12)

Svačina

sýrová pomazánka, veka, mrkev, caro (A: 01a,01b,01c,07)

Středa 22.5.2019
Přesnídávka fazolová pomazánka, bramborový chléb, zeleninový talíř, mléko (A: 01a,07)
Polévka

slepičí vývar s těstovinou (A: 01a,09)

Oběd

vepřový plátek na česneku sypaný sýrem, rýže, kompot, sirupová voda, bylinkový čaj bez cukru (A: 01a,09)

Svačina

cereální večka s ramou, paprika, mléko (A: 01a,01b,01d,07)

Čtvrtek 23.5.2019
Přesnídávka sýrové tousty, zeleninový talíř, caro (A: 01a,01b,01c,07)
Polévka

brokolicová (A: 01a,07,09)

Oběd

smažené rybí filé, bramborová kaše, okurek, moučník, čaj, voda s mátou (A: 01a,03,07,10)

Svačina

cereálie s mlékem, jablko, čaj (A: 01a,07,08b)

Pátek 24.5.2019
Přesnídávka ovocná přesnídávka s piškoty, čaj (A: 01a,03)
Polévka

hrachová (A: 01a,07,09)

Oběd

hovězí maso po cikánsku, brambory, salát z čínského zelí , sirupová voda, černý čaj bez cukru (A: 01a,09)

Svačina

vajíčková pomazánka, veka, zeleninový talíř, mléko (A: 01a,03,07)

od 01.01.2019

do 28.06.2019

Pondělí 27.5.2019
Přesnídávka buchta s jablky , granko (A: 01a,03,07)
Polévka

hovězí vývar s těstovinou (A: 01a,09)

Oběd

vepřové maso na houbách, brambory, míchaný zeleninový salát, sirupová voda, černý čaj bez cukru (A:
01a,09)

Svačina

tvarohová pomazánka s vejci, cereální večka, mléko (A: 01a,01b,01d,03,07)

Úterý 28.5.2019
Polévka

pórková (A: 01a,07,09)

Oběd

kuřecí maso s ajvarovou omáčkou, tarhoňa, minerálka, bylinkový čaj bez cukru (A: 01a,07,09)

Středa 29.5.2019
Přesnídávka pomazánka z tofu, cereální rohlík, rajče, granko (A: 01a,01b,06,07)
Polévka

květáková s kuskusem (A: 01a,03,07,09)

Oběd

krůtí plátek. bramborová kaše, restovaná zelenina, čaj, voda s citronem (A: 01a,07)

Svačina

vánočka, kefírové mléko, jablko (A: 01a,03,07)

Čtvrtek 30.5.2019
Přesnídávka vepřová pomazánka, chléb, zeleninový talíř, čaj (A: 01a,01b,07)
Polévka

česneková (A: 01a,01b,03,09)

Oběd

dukátové buchtičky s vanilkovým krémem, čaj, voda s pomerančem, jablko (A: 01a,01b,03,07)

Svačina

zeleninová pomazánka, veka, mrkev,caro (A: 01a,01b,01c,07,09)

Pátek 31.5.2019
Přesnídávka pomazánka z rybího filé, veka, zeleninový talíř, mléko (A: 01a,03,07)
Polévka

fazolová (A: 01a,09)

Oběd

zeleninové rizoto sypané sýrem, salát z čínského zelí s mrkví, čaj, voda s citronem (A: 07,09)

Svačina

vajíčková pomazánka, chléb, paprika, mléko (A: 01a,01b,03,07)

od 01.01.2019

do 28.06.2019

Pondělí 3.6.2019
Přesnídávka pomazánka z makrel, cereální večka, mrkev, mléko (A: 01a,01b,01d,04,07)
Polévka

zeleninová s jáhlemi (A: 01a,09)

Oběd

chilli con carne, rýže, sirupová voda, voda s pomerančem (A: 01a,09)

Svačina

šlehaný tvaroh, kukuřičný plátek, jablko, čaj (A: 07)

Úterý 4.6.2019
Přesnídávka cereální rohlík s máslem, rajče, caro (A: 01a,01b,01c,06,07)
Polévka

polévka s masovou rýží a těstovinou (A: 01a,09)

Oběd

rybí filé na másle, bramborová kaše, mrkvový salát s ananasem, sirupová voda, bylinkový čaj bez cukru (A:
01a,07,09)

Svačina

kápiová pomazánka, veka, zeleninový talíř,caro (A: 01a,01b,01c,03,07)

Středa 5.6.2019
Přesnídávka cizrnová pomazánka, chléb, zeleninový talíř, mléko (A: 01a,01b,07)
Polévka

dýňová krémová (A: 01a,07,09)

Oběd

špagety po milánsku s kuřecím masem, sypané sýrem, čaj, voda s citronem (A: 01a,07,09)

Svačina

rohlík s nutelou, mléko, jablko (A: 01a,07,08b)

Čtvrtek 6.6.2019
Přesnídávka krupicová kaše, ovocný talíř, čaj (A: 01a,01e,07)
Polévka

sýrová (A: 01a,07,09)

Oběd

vepřový přírodní řízek, brambory, salát z červeného zelí, čaj, voda s citronem (A: 01a,09)

Svačina

celerová pomazánka se sýrem, chléb, zeleninový talíř, caro (A: 01a,01b,01c,07,09)

Pátek 7.6.2019
Přesnídávka drůbeží pomazánka, bramborový chléb, zeleninový talíř, čaj (A: 01a,07,10)
Polévka

čočková (A: 01a,09)

Oběd

koprová omáčka, vařené vejce, celozrnný knedlík, džus, černý čaj bez cukru (A: 01a,03,07,09)

Svačina

pohanková pomazánka, veka, mrkev, mléko (A: 01a,07)

od 01.01.2019

do 28.06.2019

Pondělí 10.6.2019
Přesnídávka čočková pomazánka, cereální večka, paprika, mléko (A: 01a,01b,01d,07)
Polévka

krupicová s vejcem (A: 01a,01e,03,07)

Oběd

sekaná svíčková pečeně, knedlík, čaj, voda s mátou (A: 01a,03,07,09)

Svačina

veka s pomazánkovým máslem, rajče, granko (A: 01a,07)

Úterý 11.6.2019
Přesnídávka jáhlová kaše , čaj, ovocný talíř (A: 01a,07)
Polévka

vločková se zeleninou (A: 01d,07,09)

Oběd

kuřecí směs, rýže, hlávkový salát, džus, černý čaj bez cukru (A: 01a,09)

Svačina

finský chléb s máslem, mrkev, frapko (A: 01a,01b,01c,07)

Středa 12.6.2019
Přesnídávka drůbeží pomazánka, chléb, zeleninový talíř, čaj (A: 01a,01b,07,10)
Polévka

zeleninový boršč (A: 01a,07,09)

Oběd

střapačky s mákem, jahodový koktejl, voda s mátou, jabko (A: 01a,03,07)

Svačina

tvarohová pomazánka, cereální večka, paprika, mléko (A: 01a,01b,01d,07)

Čtvrtek 13.6.2019
Přesnídávka vajíčková pomazánka, cereální rohlík, mrkev, caro (A: 01a,01b,01c,03,07)
Polévka

celerová (A: 01a,07,09)

Oběd

hovězí na majoránce, brambory, červená řepa, sirupová voda (A: 01a,09)

Svačina

cereálie s mlékem, jablko, čaj (A: 01a,08b)

Pátek 14.6.2019
Přesnídávka pomazánka z rybího filé, chléb, zeleninový talíř, mléko (A: 01a,04,07)
Polévka

bramborová s hlívou (A: 01a,09)

Oběd

těstovinový salát se sýrem, zeleninou a fazolí adzuki, minerálka, ovocný čaj bez cukru (A: 01a,07,09)

Svačina

rohlík s lučinou,zeleninový talíř, mléko (A: 01a,07)

od 01.01.2019

do 28.06.2019

Pondělí 17.6.2019
Přesnídávka pomazánka z ryb v tomatě, cereální večka, zeleninový talíř, mléko (A: 01a,04,07)
Polévka

kmínová se sýrovým kapáním (A: 01a,03,07)

Oběd

čočka na kyselo, vařené vejce, chléb, okurek, čaj s medem, mléko (A: 01a,03,07,09,10)

Svačina

vepřová pomazánka, chléb, zeleninový talíř, čaj (A: 01a,01b,07)

Úterý 18.6.2019
Přesnídávka ovocná přesnídávka s piškoty, čaj (A: 01a,03)
Polévka

zeleninový vývar s těstovinou (A: 01a,09)

Oběd

smažené rybí filé, bramborová kaše. okurkový salát, čaj, voda s citronem (A: 01a,03,04,07)

Svačina

rohlík s lučinou, mrkev, caro (A: 01a,01b,01c,07)

Středa 19.6.2019
Přesnídávka chléb, medové máslo, frapko, jablko (A: 01a,01b,07)
Polévka

zeleninová s jáhlemi (A: 01a,09)

Oběd

hovězí maso po mexicku, rýže, čaj , voda s citronem (A: 01a,07,09)

Svačina

ředkvičková pomazánka, veka, mléko (A: 01a,01b,01c,03,07)

Čtvrtek 20.6.2019
Přesnídávka vanilkový pudink , ovocný talíř, čaj (A: 07)
Polévka

z fazolových lusků (A: 01a,07,09)

Oběd

vepřový plátek na česneku,nové brambory s máslem, salát z červeného zelí, sirupová voda, bylinkový čaj bez
cukru (A: 01a,09)

Svačina

chléb s máslem, rajče, caro (A: 01a,01b,01c,07)

Pátek 21.6.2019
Přesnídávka tvarohová pomazánka s mrkví, cereální rohlík, granko (A: 01a,01b,07)
Polévka

hrachová (A: 01a,07,09)

Oběd

kuřecí maso na paprice, špecle, sirupová voda, voda s citronem (A: 01a,07,09)

Svačina

sýrová pomazánka, veka, paprika, mléko (A: 01a,07)

od 01.01.2019

do 28.06.2019

Pondělí 24.6.2019
Přesnídávka pomazánka z tuňáka, cereální večka, zeleninový talíř, mléko (A: 01a,01b,04,07)
Polévka

květáková (A: 01a,03,07,09)

Oběd

milánské špagety (sojový granulát), sypané sýrem, minerálka, voda s citronem (A: 01a,06,07)

Svačina

sýrová pomazánka, veka, mrkev, granko (A: 01a,07)

Úterý 25.6.2019
Přesnídávka cereální rohlík s žervé, zeleninový talíř, frapko (A: 06,07)
Polévka

mrkvová (A: 01a,07,09)

Oběd

masová směs (kuřecí, krůtí), rýže, červená řepa, čaj, voda s citronem (A: 01a,09)

Svačina

cereálie s mlékem, jablko, čaj (A: 01a,07,08b)

Středa 26.6.2019
Přesnídávka fazolová pomazánka,veka, rajče, mléko (A: 01a,07)
Polévka

česneková s pohankou (A: 01a,03,09)

Oběd

těstoviny sypané tvarohem, caro, voda s citronem (A: 01a,01b,01c,07)

Svačina

drůbeží pomazánka, chléb, zeleninový talíř, čaj (A: 01a,01b,07,10)

Čtvrtek 27.6.2019
Přesnídávka krabí pomazánka, veka, paprika, caro (A: 01a,04,07)
Polévka

slepičí vývar s těstovinou (A: 09)

Oběd

sekaná vepřová pečeně, brambory s máslem, mrkvový salát, sirupová voda, čaj bez cukru (A: 01a,03,07,09)

Svačina

krupičná kaše, ovocný talíř, čaj (A: 01a,07)

Pátek 28.6.2019
Přesnídávka chléb s máslem a vejci, zeleninový talíř, mléko (A: 01a,01b,03,07)
Polévka

fazolová (A: 01a,09)

Oběd

kuřecí rizoto, sypané sýrem, okurek, sirupová voda, voda s citronem (A: 07,09,10)

Svačina

tvarohová pomazánka, veka, zeleninový talíř, mléko (A: 01a,07)

Jídlo obsahuje alergeny. Jejich čísla jsou uvedena v závorce za názvem jídla.
Změna jídelníčku a alergenů vyhrazena. Pokrmy jsou určeny k okamžité spotřebě bez skladování.

