...jsme tu pro Vás!
OBĚDY
Jídelní lístek

Polévka
Jídlo 1
Jídlo 2
Jídlo 3
Jídlo 4
Jídlo 5
Jídlo 6 VEG

pondělí 21. leden 2019
Kapustová s rýží (1,9)
Moravská uzená kýta, brambory s cibulkou, zelný salát s koprem (1)
Játra a srdíčka na smetaně, houskový knedlík (1,3,6,7)
Meruňková bublanina (1,3,7)
Vídeňský hovězí plátek (cibule, hořčice), rýže, zelný salát s koprem (1,6,10)
Holandský salát (šunka, sýr, vejce, majonéza), obložený zeleninou, bageta (1,3,7,9)
Čína pro vegetariány, jasmínová rýže (5,6,9,12)

Polévka
Jídlo 1
Jídlo 2
Jídlo 3
Jídlo 4
Jídlo 5
Jídlo 6 VEG

úterý 22. leden 2019
Kulajda (1,3,7,9)
Kuřecí perkelt, těstoviny (1,6,7,9)
Bramborové knedlíky plněné uzeným masem, špenát s cibulkou (1,3,7)
Fazolky na smetaně, vejce vařené, brambory (1,3,7)
Vepřová kotleta plněná klobáskou a nivou, kari rýže, rajčatový salát (1,6,7)
Zeleninový talíř s bramboráčky, dresink, pečivo (1,3,7,9,10)
Paprika plněná zeleninou a mozarellou, brambory (1,6,7)

středa 23. leden 2019
Polévka
Zabíjačková (1)
Jídlo 1
Jitrnicový a jelítkový prejt, zelí kysané, brambory (1,10)
Jídlo 2
Vepřový plátek v medovo - hořčičné omáčce, rýže (1,6,7,10)
Jídlo 3
Zeleninové lečo, pečivo (1,3,6,7)
Jídlo 4
Grilované kuřecí paličky, česnekový dresink, chléb, okurkový salát (1,6,7)
Jídlo 5
Rýžový salát se zeleninou, tuňákem a olivovým olejem (4,7)
Jídlo 6 VEG Mrkev dušená se smetanou (chilli), brambory (1,7)

Polévka
Jídlo 1
Jídlo 2
Jídlo 3
Jídlo 4
Jídlo 5
Jídlo 6 VEG

čtvrtek 24. leden 2019
Frankfurtská s párkem a bramborem (1,7,9)
Vepřová pečeně na česneku, rýže (1,6)
Halušky se slaninou a brynzou (1,3,7)
Tažený závin s tvarohem (1,3,7)
Smažený kuřecí řízek se šunkou, brambory, kompot (1,3,7)
Těstovinový salát s kuřecím masem, cuketou, paprikou a rajčaty (1)
Rýžový nákyp se zeleninou (6,7)

Polévka
Jídlo 1
Jídlo 2
Jídlo 3
Jídlo 4
Jídlo 5
Jídlo 6 VEG

pátek 25. leden 2019
Francouzská (1,3,9)
Hovězí maso, rajská omáčka, houskový knedlík (1,3,6,7,9)
Alsaský koláč se zakysanou smetanou a slaninou (1,3,7)
Rýžová kaše s máslem a čokoládou (7)
Šumavská kuřecí kapsa (játra, žampiony), brambory, mrkvový salát (1,3,6,7)
Cizrnový salát s kari jogurtem a zeleninou (1,3,6)
Zapečené těstoviny s uzeným tofu (houby) (1,6,9)

Alergeny:

alergeny jsou níže uvedené potraviny nebo typ potravin a výrobky z nich
1 - obiloviny obsahující lepek; 2 - korýši; 3 - vejce; 4 - ryby; 5 - jádra podzemnice olejné;
6 - sojové boby; 7 - mléko; 8 - suché skořápkové plody (ořechy); 9 - celer; 10 - hořčice;
11 - sezamová semena; 12 - oxid siřičitý a siřičitany; vlčí bob (lupina); 14 - měkkýši

