Jídelníček na období 01.01.2018 - 31.01.2018
pondělí 01.01.2018
polévka

NOVÝ ROK

oběd 1
oběd 2
úterý 02.01.2018
polévka

NEVAŘÍ SE

oběd 1
oběd 2
středa 03.01.2018
polévka

S fridátovými nudlemi (alergeny: celer, lepek, mléko, sója, vejce)

oběd 1

Kuřecí maso na paprice, těstoviny (alergeny: lepek, mléko, vejce)

oběd 2
čtvrtek 04.01.2018
polévka

Čočková (alergeny: lepek, sója)

oběd 1

Škubánky s mákem, ovoce (alergeny: lepek, mléko)

oběd 2

Tarhoňa s tuňákem a brokolicí, ovoce (alergeny: lepek, ryby)

polévka

S jáhlovými vločkami (alergeny: celer, lepek, sója)

oběd 1

Vepřové maso pečené, zelí, housk. knedlík (alergeny: lepek, mléko, vejce)

pátek 05.01.2018

oběd 2
pondělí 08.01.2018
polévka

Česneková (alergeny: sója)

oběd 1

Zbruf, špagety sypané sýrem, ovoce (alergeny: lepek, mléko, vejce)

oběd 2
úterý 09.01.2018
polévka

Fazolová (alergeny: lepek, sója)

oběd 1

Smažené filé, brambory, salát z hlávkového zelí (alergeny: lepek, mléko, ryby, vejce)

oběd 2

Široké nudle s hlávkovým zelím, ovoce (alergeny: lepek, mléko, vejce)
středa 10.01.2018

polévka

S těstovinovou zavářkou (alergeny: celer, lepek, sója, vejce)

oběd 1

Rajská omáčka, vařené hovězí maso, celozrnný kned. (alergeny: lepek, mléko, vejce)

oběd 2
čtvrtek 11.01.2018
polévka

Krupicová s vejcem (alergeny: celer, lepek, ořechy, sója, vejce)

oběd 1

Čertovské krůtí nudličky, rýže parb. s červ. rýží (alergeny: lepek)

oběd 2
pátek 12.01.2018
polévka

Špenátová (alergeny: lepek, mléko, sója, vejce)

oběd 1

Francouzské brambory, zeleninový salát (alergeny: lepek, mléko, vejce)

oběd 2
pondělí 15.01.2018
polévka

Zeleninová (alergeny: celer, lepek, mléko, sója)

oběd 1

Čočka trochu jinak, kuřecí roláda (alergeny: lepek, mléko)

oběd 2

Treska na másle, brambory (alergeny: mléko, ryby)

polévka

S nudlemi (alergeny: celer, lepek, sója, vejce)

oběd 1

Vepřové maso na kmíně, těstoviny, šlehaný tvaroh (alergeny: lepek, mléko, vejce)

úterý 16.01.2018

oběd 2
středa 17.01.2018
polévka

Kulajda (alergeny: lepek, mléko, sója, vejce)

oběd 1

Kuřecí plátek mexico, bram. kaše, červ. řepa (alergeny: lepek, mléko)

oběd 2
čtvrtek 18.01.2018

polévka

Z míchaných luštěnin (alergeny: lepek, sója)

oběd 1

Dukátové buchtičky s vanilkovým krémem, ovoce (alergeny: lepek, mléko, ořechy, vejce)

oběd 2

Široké nudle se špenátem, ovoce (alergeny: lepek, mléko, vejce)

polévka

S kapáním (alergeny: celer, lepek, sója, vejce)

oběd 1

Hovězí maso na česn., špenát, bram. kn. s cizrnou (alergeny: lepek, mléko, vejce)

pátek 19.01.2018

oběd 2
pondělí 22.01.2018
polévka

Cizrnová (alergeny: lepek, sója)

oběd 1

Rizoto z vepřového masa sypané sýrem, kys. okurka (alergeny: hořčice, lepek, mléko)

oběd 2
úterý 23.01.2018
polévka

S pohankovými vločkami (alergeny: celer, lepek, sója)

oběd 1

Hově. nudl. s rajč. a paprik. na bazal., těstoviny (alergeny: lepek)

oběd 2
středa 24.01.2018
polévka

Bramborová (alergeny: celer, lepek, sója)

oběd 1

Kuřecí řízek, bram. kaše, kompot (alergeny: lepek, mléko, vejce)

oběd 2

Rybí prsty, bramborová kaše, kompot (alergeny: lepek, mléko, ryby, vejce)
čtvrtek 25.01.2018

polévka

Z vaječné jíšky (alergeny: celer, lepek, sója, vejce)

oběd 1

Vepřová zeleninová směs, jasmínová rýže (alergeny: lepek)

oběd 2
pátek 26.01.2018
polévka

S drožďovými knedlíčky (alergeny: celer, lepek, sója, vejce)

oběd 1

Krůtí guláš, celozrnný knedlík, ovoce (alergeny: lepek, mléko, vejce)

oběd 2

Zvěřinový guláš, celozrnný knedlík, ovoce (alergeny: lepek, vejce)

polévka

Rychlá s vejcem (alergeny: celer, sója, vejce)

oběd 1

Vepřová kýta na smetaně, housk. knedlík (alergeny: celer, hořčice, lepek, mléko, vejce)

oběd 2

Králičí stehno na smetaně, housk. knedlík (alergeny: celer, hořčice, lepek, mléko, vejce)

polévka

Pórková (alergeny: lepek, mléko, sója, vejce)

oběd 1

Zapečené těstoviny se šunkou (alergeny: lepek, mléko, vejce)

pondělí 29.01.2018

úterý 30.01.2018

oběd 2
středa 31.01.2018
polévka

Z fazolových lusků (alergeny: lepek, mléko, sója, vejce)

oběd 1

Kuřecí stehno pečené, brambory, zel. salát (alergeny: lepek, mléko)

oběd 2

