
J Í D E L N Í    L Í S T E K   -   od  2. 12.   do  6. 12.  2019

 Obsah alergenů je označený čísly (číselník alergenů naleznete zde dole, nebo v jídelně na nástěnce)

Pondělí ALERGENY

2.12. Polévka špenátová 1,3,7

G I H III vepřenky s cibulí, šťouchané brambory, hořčice, džus, ovoce 1, 10

G II játrová omáčka, celozrnný knedlík, džus, ovoce 1,7

Úterý

3.12. Polévka rychlá s vejci 1,3,9

G I H III kuře na paprice, těstoviny, čaj, ovoce 1,7

G II zeleninový talíř, salát ševcovský mls (salám,kečup), pečivo, čaj, ovoce 1,7

Středa

4.12. Polévka hrstková 1,3,7

G I H III španělský ptáček, dušená rýže, mrkvový salát, ovocná šťáva 1,3,10

G II špecle se špenátem, ovocná šťáva 1,3,7

Čtvrtek

5.12. Polévka rajčatová s ovesnými vločkami 1

G I H III smažené rybí filé, bramborový salát s majonézou, čaj, moučník 1,3,4,7

G II zeleninový talíř, salát vajíčkový, 2 x pečivo, čaj, moučník 1,3,7

Pátek

6.12. Polévka hovězí s těstovinovou rýží 1,3,9

G I  H III segedinský guláš, houskový knedlík, ovocínek, ovoce 1,3,7

G II zeleninový talíř, grilovaná kuřecí křidélka, chléb, bylinkový dip, ovocínek, ovoce 1,7

ZMĚNA  JÍDELNÍČKU  VYHRAZENA JÍDLO JE URČENO K PŘÍMÉ SPOTŘEBĚ



snídaně a přesnídávky: večeře  a svačiny:

Pondělí ALERGENY ALERGENY

2.12. 1,7,8 ořechový závin, kakao granko čočka po srbsku, vejce vařené, chléb, kys. 1,3,7

rohlík mrkvový, tavený sýr okurka, čaj, croissant se sýrem

Úterý

3.12. 1, 7 2 x houska, pomazánka maďarská (salám,kečup), vepřové výpečky, dušený špenát, bramborové 1,3,7

okurek, čaj, cop dýňový, ovoce knedle, čaj, kaiserka, tvarohový krém

Středa

4.12. 1,3,7 2 x dalamánek, pomazánka vaječná, rajče, bílá káva špagety s vepřovým masem a rajčaty sypané 1,7

rohlík, jogurt sýrem, čaj, perníkový stromeček

Čtvrtek

5.12. 1,7 chléb, pomazánka rozhuda, paprika, mléko kuře pečené na způsob bažanta, dušená rýže, 1

mikulášský perník, čokoláda tučňák zelenina, džus, martinovský loupák, banán

Pátek

6.12. 1, 7 chléb slunečnicový, máslo, salám vysočina, čaj     *********

kapsa s meruňkovou náplní



1. Obiloviny obsahující lepek (pšenice, žito, ječmen, oves, špalda, kamut nebo jejich hybridní odrůdy a výrobky z nich)

2. Korýši a výrobky z nich

3. Vejce a výrobky z nich

4. Ryby a výrobky z nich

5. Podzemnice olejná (arašídy) a výrobky z nich

6. Sójové boby (sója) a výrobky z nich

7. Mléko a výrobky z něj

8. Skořápkové plody a výrobky z nich (všechny druhy ořechů)

9. Celer a výrobky z něj

10. Hořčice a výrobky z ní

11. Sezamová semena (sezam) a výrobky z nich

12. Oxid siřičitý a siřičitany – v koncentracích vyšších než 10 mg, ml/kg, l, vyjádřeno SO2

13. Vlčí bob (lupina) a výrobky z něj

14. Měkkýši a výrobky z nich


