
                             Jídelní lístek 

 od 30.09.2019 04.10.2019 do  

 Pondělí 30.9.2019 

 Přesnídáv. Moskevský chléb s tvarohovo-rajčatovou pomazánkou, ovoce, mléko / voda s citrónem 
 obsahuje alergeny: 01,01a,01b,01c,06 
 Polévka Barevná zeleninová polévka s pohankou 
 obsahuje alergeny: 09 
 Oběd 1 Zapečené rybí filé s brokolicí a sýrem, bramborová kaše, salát z červené řepy a broskve, čaj 
 obsahuje alergeny: 03,07 
 Svačina Grahamový rohlík s koprovým žervé, zelenina, čaj 
 obsahuje alergeny: 01,01a,01c,07 

 Úterý 1.10.2019 

 Přesnídáv. Jahodový pudink s ovocem, čaj / voda s pomerančem 
 obsahuje alergeny: 07 
 Polévka Polévka z růžičkové kapusty 
 obsahuje alergeny: 09 
 Oběd 1 Ragů z krůtího masa s těstovinami, obloha ze salátového okurku, čaj 
 obsahuje alergeny: 01,01a,07,10 
 Svačina Kmínový chléb s drožďovou pomazánkou s ovesnými vločkami, zelenina, čaj 
 obsahuje alergeny: 01,01a,01b,01d,07 

 Středa 2.10.2019 

 Přesnídáv. Chléb tmavý herold s bylinkovou lučinou, ovoce, mléko / voda s okurkou 
 obsahuje alergeny: 01,01a,01b,01c,06,07 
 Polévka Krémová žampiónová polévka 
 obsahuje alergeny: 07 
 Oběd 1 Žemlovka s jablky a tvarohem, ovoce, ochucený kefír 
 obsahuje alergeny: 01,01a,01e,03,06,07 
 Svačina Slunečnicový chléb s pomazánkou tutti-frutti (sýr, šunka, vejce,..), zelenina, čaj 
 obsahuje alergeny: 01,01a,01b,01c,03,07,09,10 

 Čtvrtek 3.10.2019 

 Přesnídáv. Bílý jogurt s cereáliemi, ovoce, mléko / voda se švestkou 
 obsahuje alergeny: 01,01d,07,08a,08b,08e 
 Polévka Krupicová špaldová polévka s vejci 
 obsahuje alergeny: 01,01a,01e,03,09 
 Oběd 1 Kuře pečené na Tuřanském zelí, vařený brambor, minerálka 
 obsahuje alergeny: 07,10 
 Svačina Chléb žitný graham se sýrovou pomazánkou s kurkumou, zelenina, čaj 
 obsahuje alergeny: 01,01a,01b,01c,06,07,12 

 Pátek 4.10.2019 

 Přesnídáv. Raženka s pomazánkovým máslem a vařeným vejcem, ovoce, bílá káva / voda s citrónem 
 obsahuje alergeny: 01,01a,01b,01c,03,07 
 Polévka Králičí polévka s jáhlami 
 obsahuje alergeny: 03,09 
 Oběd 1 Vepřové plátky po srbsku, dušená rýže, mrkvový salát s dýní, čaj 
 obsahuje alergeny: 07,09,10 
 Svačina Kmínový chléb s fazolovou pomazánkou a pažitkou, naklíčená fazole mungo, zelenina, čaj 
 obsahuje alergeny: 01,01a,01b,07 

 Seznam alergenů: 01 Obiloviny obsahující lepek 07 Mléko 
 01a Obiloviny - pšenice 08a Skoř. plody - mandle 
 01b Obiloviny - žito 08b Skoř. plody - lískové ořechy 
 01c Obiloviny - ječmen 08e Skoř. plody - pekanové ořechy 
 01d Obiloviny - oves 09 Celer 
 01e Obiloviny - špalda 10 Hořčice 
 03 Vejce 12 Oxid siřičitý a siřičitany 
 06 Sójové boby (sója) 

Změna jídelníčku i alergenů vyhrazena. Pitná voda během celého dne.  


