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Pondělí 4.1.2021
Zelňačka, buchtičky se šodóOběd
obsahuje alergeny: 01A,03,07

Úterý 5.1.2021
Zeleninová polévka, kuře na paprice, dušená rýže
obsahuje alergeny: 01A,07,09

Středa 6.1.2021
Kmínová s vejci, losos na másle s holandskou omáčkou, vařené brambory
obsahuje alergeny: 03,07

Čtvrtek 7.1.2021
Kuřecí vývar s nudlemi, hovězí svíčková na smetaně, houskový knedlík
obsahuje alergeny: 01A,03,07

Pátek 8.1.2021
Hrachový krém, francouzské brambory (zapečené s uzeninou, zeleninou, vejcem a sýrem)
obsahuje alergeny: 03,07

Pondělí 11.1.2021
Čočková polévka, vepřový plátek na houbách, dušená rýže
obsahuje alergeny: 01A

Úterý 12.1.2021
Květáková polévka, kuřecí přírodní řízek, pečené brambory, zeleninový salát
obsahuje alergeny: 01A,07

Středa 13.1.2021
Hovězí vývar s kapáním, těstoviny zapečené se zeleninou a sýrem, šlehaný tvaroh s jahodou
obsahuje alergeny: 01A,03,07,09

Čtvrtek 14.1.2021
Polévka rajská s rýží, rozlítaný španělský ptáček, krupicové noky
obsahuje alergeny: 01A,03,07

Pátek 15.1.2021
Kuřecí vývar se smaženým hráškem, plněné bramborové knedlíky uzeným masem, dušené zelí
obsahuje alergeny: 01A,03,07,09

Pondělí 18.1.2021
Polévka cibulová, segedínský guláš, houskový knedlík
obsahuje alergeny: 01A,03,07

Úterý 19.1.2021
Polévka brokolicová, pečený krabanátek, bramborová kaše, kyselá okurka
obsahuje alergeny: 01A,03,07
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Středa 20.1.2021
Gulášová polévka, kynuté tvarohové a povidlové buchty
obsahuje alergeny: 01A,03,07

Čtvrtek 21.1.2021
Kulajda, čínská směs s vepřovým masem, dušená rýže
obsahuje alergeny: 01A,07,09

Pátek 22.1.2021
Bramborová polévka, hrachová kaše, uzenina, chléb
obsahuje alergeny: 01A,03,07,09

Pondělí 25.1.2021
Polévka pórková, fazolový guláš s vepřovým masem, chléb
obsahuje alergeny: 01A,03,07

Úterý 26.1.2021
Hrstková polévka, vaječná omeleta se sýrem, vařené brambory, zelný salát
obsahuje alergeny: 01A,03,07

Středa 27.1.2021
Fazolová polévka, těstoviny s kuřecím masem v sýrové omáčce
obsahuje alergeny: 01A,03,07

Čtvrtek 28.1.2021
Kuřecí vývar, kapří hranolky pečené v těstíčku, bramborová kaše, zeleninový salát
obsahuje alergeny: 01A,03,07,09

Ke každému jídlu podáváme ovocný nápoj a čistou vodu.
Ovoce podáváme 2x v týdnu dle nabídky trhu.

Změna jídelníčku vyhrazena.

Přejeme Vám dobrou chuť.
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