
 od 14.01.2019 do 18.01.2019 

 

 

 

 

 

 Pondělí 14.1.2019 

 R. Svačina Chléb, pomazánka z tuňáka, salátová okurka, mléko, čaj ovocný  (obsahuje al. : 01,04, 07) 

 Polévka Polévka frankfurtská se zeleninou  (obsahuje al. : 01, 09, 06) 

 Oběd Hrachová kaše s cibulkou, chléb, ovocný čaj,mléko,mandarinka  (obsahuje al. : 01, 07) 
             Svačina         Dalamánek tmavý, máslo, sýr cihla, kedluben, mléko ovocné, čaj ovocný  ( al. :01, 07)  
 

 Úterý 15.1.2019 

 R. Svačina Šlehaný tvaroh s grankem, rohlík, banán, čaj ovocný  (obsahuje al. : 07, 06, 01) 

 Polévka Polévka z vaječné jíšky  (obsahuje al. : 09, 01, 03) 
             Oběd           Hovězí pečeně protýkaná zeleninou, dušená rýže, okurkový salát, tropico  (al. : 09, 01, 07)  
                        Svačina         Chléb, máslo, šunka kuřecí, ředkvičky, mléko  (obsahuje al. : 01, 07) 
 

 Středa 16.1.2019 

 R. Svačina Chléb, pomazánka celerová, rajčata, mléko, čaj ovocný  (obsahuje al. : 01, 07, 09) 

 Polévka Polévka zeleninová s bulgurem  (obsahuje al. : 09, 01, 07) 
             Oběd           Kuřecí řízek smažený, brambory vařené, míchaný zelený salát , čaj bylinkový  (al. : 01, 07)  

 Svačina Houska, máslo, džem, hrušky, CaoCao, čaj ovocný  (obsahuje al. : 01, 07) 

 

 Čtvrtek 17.1.2019 

 R. Svačina Chléb slunečnicový, pomazánka vaječná, paprika, mléko, čaj ovocný(al.01, 07, 03, 10) 

                          Polévka Hovězí polévka s těstovinou  (obsahuje al. : 09, 01) 
             Oběd           Boloňské špagety se sýrem, čaj s citrónem,ovocná tyčinka (obsahuje al. :07, 09, 01, 03)  
                        Svačina         Jablka strouhaná, dětské piškoty, čaj ovocný (obsahuje al.:01) 
 

 Pátek 18.1.2019 

 R. Svačina Chléb, pomazánka falešný humr, kedluben, mléko  (obsahuje al. : 01, 09, 07, 03, 10) 

 Polévka Polévka dýňová  (obsahuje al. : 01, 07) 

 Oběd Losos na másle,bramborová kaše,salát á la Stefano – rajčata,ledový salát, kukuřice, 

                                                  mozzarella,bazalka a máta, čaj ovocný  (obsahuje al. : 03,04, 07,) 

 Svačina Grahamové pečivo, pomazánkové máslo, paprika, Kapučínek, čaj ovocný  (obsahuje al. :01, 

                                                  03,06, 07) 

                               

                      Jídlo obsahuje alergeny.Jejich čísla jsou uvedena v závorce za názvem jídla. 
  
                        Změna JL je vyhrazena! Děti mají možnost v případě podávání mléčného nápoje si vybrat i nápoj nemléčný. 

                                   Náhradou za odpolední svačinku je1 ks ovoce nebo zeleniny dle druhu uvedeného v jídelním lístku. 

                                   V pátek je náhradou za odpolední svačinku 1 ks jablka. 

 


