Jídelníček na období 01.02.2018 - 28.02.2018
čtvrtek 01.02.2018
polévka

S kuskusem (alergeny: celer, lepek, sója)

oběd 1

Španělská hovězí pečeně, rýže (alergeny: celer, hořčice, lepek, vejce)

oběd 2
pátek 02.02.2018
polévka

POLOLETNÍ PRÁZDNINY

oběd 1
oběd 2
pondělí 05.02.2018
polévka

Česneková (alergeny: sója)

oběd 1

Kuř. prsa přírodní, rýže parb. s červ. rýž, ovoce (alergeny: lepek, mléko)

oběd 2
úterý 06.02.2018
polévka

Z míchaných luštěnin (alergeny: lepek, sója)

oběd 1

Smažené filé, brambory, tzatziky (alergeny: lepek, mléko, ryby, vejce)

oběd 2

Holandský řízek, tzatziky, brambory (alergeny: lepek, mléko, vejce)

polévka

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

oběd 1

Koprová omáčka, vaře. hovězí maso, celozr. knedlík (alergeny: lepek, mléko, vejce)

oběd 2

Kuskus s krůtím masem (alergeny: lepek, mléko)

polévka

Z jarní zeleniny (alergeny: celer, lepek, mléko, sója)

oběd 1

Zeleninové rizoto sypané sýrem, moučník (alergeny: arašídy, celer, lepek, mléko, ořechy, sója, vejce, vlčí bob)

středa 07.02.2018

čtvrtek 08.02.2018

oběd 2
pátek 09.02.2018
polévka

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

oběd 1

Vepřový guláš, těstoviny, ovoce (alergeny: lepek, vejce)

oběd 2
pondělí 12.02.2018
polévka

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

oběd 1

Hamburská vepřová kýta, houskový knedlík (alergeny: celer, hořčice, lepek, mléko, vejce)

oběd 2
úterý 13.02.2018
polévka

Gulášová (alergeny: lepek, sója)

oběd 1

Hrachová kaše, párek, kys. okurka (alergeny: hořčice, lepek)

oběd 2

Losos na másle, brambory, kys. okurka (alergeny: hořčice, mléko, ryby)

polévka

Celerová (alergeny: celer, lepek, sója)

oběd 1

Chilli con carne, těstoviny (alergeny: hořčice, lepek, vejce)

středa 14.02.2018

oběd 2
čtvrtek 15.02.2018
polévka

Ruský boršč (alergeny: celer, lepek, mléko, sója)

oběd 1

Žemlovka s jablky, ovoce (alergeny: lepek, mléko, vejce)

oběd 2

Těstovinový salát s kuřecím masem, ovoce (alergeny: lepek, mléko, vejce)

polévka

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

oběd 1

Znojemská hovězí pečeně, divoká rýže (alergeny: hořčice, lepek, sója)

oběd 2

Zvěřinové ragú na jalovci, divoká rozinková rýže (alergeny: celer, lepek, siřičitany)

pátek 16.02.2018

pondělí 19.02.2018
polévka

Cibulová (alergeny: lepek, sója)

oběd 1

Boloňská omáčka, špagety sypané sýrem, ovoce (alergeny: lepek, mléko)

oběd 2
úterý 20.02.2018

polévka

z červené čočky (alergeny: celer, mléko, sója)

oběd 1

Kuřecí roláda, bram. kaše, zelenina (alergeny: lepek, mléko)

oběd 2
středa 21.02.2018
polévka

Drůbeží s nudlemi (alergeny: celer, lepek, mléko, sója, vejce)

oběd 1

Moravský vrabec, bramborový knedlík, špenát (alergeny: celer, hořčice, lepek, mléko, sója, vejce)

oběd 2
čtvrtek 22.02.2018
polévka

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

oběd 1

Hovězí guláš, těstoviny, ovoce (alergeny: lepek, vejce)

oběd 2
pátek 23.02.2018
polévka

Brokolicový krém (alergeny: lepek, mléko, sója)

oběd 1

Vepřový řízek, brambory, zel. salát (alergeny: lepek, mléko, vejce)

oběd 2

Vepřová panenka na bylinkách, brambory, zel. salát (alergeny: lepek, mléko)

polévka

JARNÍ PRÁZDNINY

pondělí 26.02.2018

oběd 1
oběd 2
úterý 27.02.2018
polévka

JARNÍ PRÁZDNINY

oběd 1
oběd 2
středa 28.02.2018
polévka
oběd 1
oběd 2

JARNÍ PRÁZDNINY

