
                             Jídelní lístek 

 od 16.12.2019 20.12.2019 do  

 Pondělí 16.12.2019 

 Přesnídáv. Kmínový chléb s hermelínovou pomazánkou s tvarohem, ovoce, mléko / voda s citrónem 
 obsahuje alergeny: 01,01a,01b,07 
 Polévka Mrkvová polévka s jáhlovými vločkami 
 obsahuje alergeny: 07,09 
 Oběd 1 Sekaná po zahradnicku se šťouchanými bramborami, salát z červené řepy a jablek, čaj 
 obsahuje alergeny: 01,01a,01c,03,07,09 
 Svačina Chléb herold s pomazánkovým máslem, mrkev, čaj 
 obsahuje alergeny: 01,01a,01b,07 

 Úterý 17.12.2019 

 Přesnídáv. Kmínový chléb se sádlem a cibulí, zelenina, čaj / voda s pomerančem 
 obsahuje alergeny: 01,01a,01b,07 
 Polévka Hovězí vývar s játrovým kapáním 
 obsahuje alergeny: 01,01a,01c,03,09 
 Oběd 1 Krůtí nudličky na zázvoru a hlívě ústřičné s jasmínovou rýží a quinoou, mrkvový salát s ananasem, čaj 
 obsahuje alergeny: 01,01a,01c 
 Svačina Slunečnicový chléb s pomazánkou z čerstvé papriky, ovoce, čaj s moringou 
 obsahuje alergeny: 01,01a,01b,01c,07 

 Středa 18.12.2019 

 Přesnídáv. Bílý jogurt s cereáliemi, ovoce, čaj / voda s citrónem 
 obsahuje alergeny: 01d,07,08a,08b,08c,08e 
 Polévka Zeleninová polévka s pohankou 
 obsahuje alergeny: 09 
 Oběd 1 Vepřové výpečky se špenátem a bramborovými noky, minerálka 
 obsahuje alergeny: 01,01a,03,07 
 Svačina Kmínový chléb s ředkvičkovou pomazánkou, zelenina, čaj 
 obsahuje alergeny: 01,01a,01b,07 

 Čtvrtek 19.12.2019 

 Přesnídáv. Rohlík s vitamínovou pomazánkou (sýr,jogurt,pór,jablka,..), ovoce, mléko / voda s pomerančem 
 obsahuje alergeny: 01,01a,01c,07 
 Polévka Fazolová polévka 
 obsahuje alergeny: 09 
 Oběd 1 Kuřecí maso po boloňsku s těstovinami, sypané sýrem, ovocný džus 
 obsahuje alergeny: 01,01a,07,09 
 Svačina Chlebová tmavá veka s drožďovou pomazánkou se šunkou, zelenina, čaj 
 obsahuje alergeny: 01,01a,01b,01c,01d,06,07 

 Pátek 20.12.2019 

 Přesnídáv. Vánočka, ovoce, vitakáva / voda s citrónem 
 obsahuje alergeny: 01,01a,01b,01c,03,06,07 
 Polévka Žampionová krémová polévka 
 obsahuje alergeny: 07 
 Oběd 1 Rybí filé zapečené s rajčaty, bazalkou a smetanou, bramborová kaše, ledový salát, čaj 
 obsahuje alergeny: 04,07 
 Svačina Kmínový chléb s hanáckou pomazánkou, zelenina, čaj 
 obsahuje alergeny: 01,01a,01b,07 

 Seznam alergenů: 01 Obiloviny obsahující lepek 06 Sójové boby (sója) 
 01a Obiloviny - pšenice 07 Mléko 
 01b Obiloviny - žito 08a Skoř. plody - mandle 
 01c Obiloviny - ječmen 08b Skoř. plody - lískové ořechy 
 01d Obiloviny - oves 08c Skoř. plody - vlašské ořechy 
 03 Vejce 08e Skoř. plody - pekanové ořechy 
 04 Ryby 09 Celer 
 Změna jídelníčku i alergenů vyhrazena. Pitná voda během celého dne. 


