
Jídelníček 
platný od  16. 1. – 20. 1. 2017

PO

 Bylinková lučina, lněný chléb, mléko, zelenina

 Polévka mrkvová s písmenky

 Obalovaný hejk v těstíčku , bramborová kaše, švestkový kompot, 
sirup

 Chlebíčková veka s pažitkovým máslem, kakao, ovoce
Obsahuje alergeny: 1.1/1, 7           2.  1/1, 3, 7              3. 1/1, 3, 4, 7    4. 1/1, 7

ÚT
 Jáhlová kaše, bílá káva, ovoce
 Polévka květáková
 Gravče tavče s pórkem, chléb výražkový, čaj s citronem, ovoce

 Pomazánka z krabích tyčinek, racio chlebíček, čaj tmavý, zelenina
Obsahuje alergeny: 1.1/1, 7           2.  1/1, 7                   3. 1/1, 7           4. 1/1, 4, 7

ST

 Sýr s vlašskými ořechy, chléb sedlácký, mléko, zelenina
 Polévka kuřecí s fritátovými nudlemi
 Karbanátek pečený, brambor, salát z pekingského zelí s cizrnou, 

džus
 Kuřecí pomazánka, chléb slunečnicový, bílá káva, ovoce

Obsahuje alergeny: 1.  1/1, 7, 8       2.  1/1, 7                  3. 1/1, 3, 7        4. 1/1, 7       

ČT

 Obložený výražkový chléb, čaj ovocný, zelenina
 Polévka kedlubnová

 Kuřecí nudličky po Valticku, těstovinky dopravní prostředky, 
mléko, ovoce

 Liptovská pomazánka, chléb vícezrnný, milka, ovoce
Obsahuje alergeny: 1.1/1, 3, 7         2. 1/1, 7               3..1/1, 7               4.1/1, 7

PÁ

 Zeleninová pomazánka, chléb sedlácký, granko, zelenina

 Polévka z červené čočky

 Selská vepřová pečeně, bramborový knedlík, červené zelí, pudink 
čokoládový, šťáva

 Čokoládový pudink, čaj s medem, ovoce
Obsahuje alergeny: 1.1/1, 7 , 9        2.1/1, 7                3. 1/1, 7               4. 7

    

Jídlo je určeno k okamžité spotřebě.                              Změna jídelníčku vyhrazena.
V nabídce nápojů při výdeji obědů je také čistá voda, voda s citronem nebo voda 
s pomeranči.

Informace o obsažených alergenech poskytne vydávající personál. 
Vypsání alergenů dle přiložené tabulky : 1. Dopolední svačina obsahuje, 2. Polévka obsahuje,
                                                                  3. Hlavní jídlo obsahuje, 4. Odpolední svačina obsahuje
vedoucí stravování.: Zejmonová  L.              hl. kuchařka: Hradiská J.          pom.  kuchařka: Skalická J.


