Jídelníček
týden č. 17

Snídaně

Pondělí
Úterý

od 23.4. - 27.4. 2018
Oběd

Změna jídelníčku vyhrazena!

Alergeny

1. Večeře

2. Večeře

mléko, čaj, káva

Těstoviny
se sýrovou
omáčkou z nivy

Kobliha,
ovoce

al. 1A,B,C,3,6,7,8,11

al- 1A,7

al.- 1A,3,6

Buchtičky
se šodó

Salám, máslo,
pečivo

al- 1A,7

al. - 1A,6

Vajíčko na tvrdo,
koprová omáčka,
brambor

Plundrový
rohlík se sýrem
a sezamem

al- 1A,3,7

al.- 1A,6,7,11

Studená večeře.
Smetanový sýr,
chléb, zelenina

Olmíci

al- 1A,7

al. - 7

Eidam uzený, máslo,
pečivo, chléb, jogurt,

Vařené vajíčko, máslo,
pečivo, chléb, cereál,
mléko, čaj, káva

Polévka - Boršč

1A,7,9

1. Pečené filé z tresky na másle, brambor, salát

Polévka - hovězí vývar s masem a nudlemi

1A,3,9
4,7

1A,9

1. Mexický guláš, rýže

1A,7

2. Salát Coleslaw, cereální pečivo

1A,B,6,7,11

al. 1A,B,C,3,6,7,11

Středa

Pomazánka z nivy,
Polévka - zeleninová s cizrnou
pečivo, chléb, marmeláda, 1. Vepřová pečeně, bramborový knedlík, červené zelí
mléko, čaj, káva

2. Rýžová kaše s kakaem

1A,7,9
1A
7

al. 1A,B,C,3,6,7,11

Čtvrtek

Bábovka,
Polévka - kmínová s vejci
1A,3,9
ovocná přesnídávka, pečivo, 1. Hovězí maso vařené, brambor, dušená mrkev na másle 1A,7
mléko, čaj, káva, kakao

2. Sicilský kuskus se zeleninou, sýr

7

al. 1A,B,C,3,6,7,11

Pátek

Pomazánka tvarohová,
pečivo, chléb, jogurt,

Polévka - bramborová
1. Zapečené těstoviny s drůbežím masem a zeleninou

1A,9
1A,3,7

mléko, čaj, káva
al. 1A,B,C,3,6,7,8,11

Výdejní doba
snídaně 06.30 - 07.40
oběd
11.30 - 13.30
večeře
18.00 - 18.30

Odběr v jinou dobu (např. odchod na praxi, exkurzi apod.) nutno dohodnout s
vedoucím jídelny nejméně jeden den dopředu.

Alergeny: 1-obiloviny 2- korýši 3 - vejce 4 - ryby 5 - podzemnice olejná 6
- sójové boby 7 - mléko 8 - skořápkové plody 9 - celer 10 - hořčice 11 sezam 12 - oxid siřičitý 13 - vlčí bob 14 - měkkýši

DOBROU CHUŤ
přeje - kolektiv kuchařů

