
01.12.2017 31.12.2017od do

Pátek 1.12.2017
Chléb s tvarohovou pomazánkou, paprika, mléko  (A: 01,07)Přesnídávka
Bramborová  (A: 01,07,09)Polévka
Šunka, hrachová kaše, zelný salát sombrero, jablečný nápoj  (A:
01,07)

Oběd

Rohlík s máslem a jablko, čaj  (A: 01)Svačina



01.12.2017 31.12.2017od do

Pondělí 4.12.2017
Chléb s drůbeží pomazánkou, kakao  (A: 01,07)Přesnídávka
Květákovo-brokolicová  (A: 01,07)Polévka
Masová směs, špagety, kečup, strouhaný sýr, jablečný nápoj
(koktejl)  (A: 01,03,07)

Oběd

Houska s pomazánkovým máslem, jablko, čaj  (A: 01,07)Svačina
Úterý 5.12.2017

Celozrnné pečivo s paprikovou pomazánkou, bílá káva  (A:
01,03,07,11)

Přesnídávka

Krupicová se zeleninou  (A: 01,07,09)Polévka
Svíčková omáčka, hovězí maso, houskový knedlík, brusinky, čaj
s citrónem  (A: 01,03,07,09,10)

Oběd

Ovocný talíř, čajSvačina
Středa 6.12.2017

Houska s čočkovou pomazánkou, čaj  (A: 01,03,07,09)Přesnídávka
Mrkvová  (A: 01,07)Polévka
Rybí filé na kari se smetanou a rajče, bramborová kaše, zelný
salát, čaj  (A: 01,04,07)

Oběd

Přesnídávka lesní směs a piškoty, čaj  (A: 01,03,07)Svačina
Čtvrtek 7.12.2017

Vločková kaše s broskvemi, čaj  (A: 01,07)Přesnídávka
Krkonošská zelňačka  (A: 01,07)Polévka
Pečené kuřecí stehno, rýže, mrkvový salát, pomerančový nápoj,
jablko  (A: 01,07)

Oběd

Chléb s máslem a vajíčkem, čaj  (A: 01,03,07)Svačina
Pátek 8.12.2017

Chléb s tuňákovou pomazánkou, kakao  (A: 01,03,04,07)Přesnídávka
Čočková s kořenovou zeleninou  (A: 01,07,09)Polévka
Kapustový karbanátek, brambory, okurka, malinový nápoj,
ochucený jogurt  (A: 01,03,07)

Oběd

Rohlík s máslem, kiwi, voda  (A: 01,07)Svačina



01.12.2017 31.12.2017od do

Pondělí 11.12.2017
Rohlík s mrkvovou pomazánkou, kakao  (A: 01,07)Přesnídávka
Kroupová  (A: 01,09)Polévka
Povidlová omáčka, uzená krkovice, bramborový knedlík, čaj s
citrónem  (A: 01,03,07)

Oběd

Kukuřičný chléb se sýrem a rajče, mléko  (A: 07)Svačina
Úterý 12.12.2017

Musli s ovocem a mlékem, čaj  (A: 01,07)Přesnídávka
Brokolicová krémová  (A: 01,07)Polévka
Čína z kuřecího masa, rýže, rakytníkový čaj , pomeranč  (A:
01,07,09)

Oběd

Chléb s pomazánkou z lučiny a okurka, čaj  (A: 01,07)Svačina
Středa 13.12.2017

Chléb s pomazánkou z ryb v tomatě, čaj  (A: 01,03,04,07)Přesnídávka
Francouzská se zeleninou  (A: 01,03,07,09)Polévka
Buchty s povidly, tvarohem a mákem, bílá káva, jablko  (A:
01,03,07)

Oběd

Dýňový chléb s bylinkovým máslem a paprikou, mléko  (A: 01,07)Svačina
Čtvrtek 14.12.2017

Celozrnná houska s plátkovým sýrem, rajče, bílá káva  (A:
01,03,07,11)

Přesnídávka

Hrachová s houskou  (A: 01,07)Polévka
Plovdivské maso, těstovinová vřetena, nápoj lesní směs
(meruňkový koktejl)  (A: 01,03,07)

Oběd

Banán, jablko, kaki, čajSvačina
Pátek 15.12.2017

Rohlík se šunkovou pěnou, okurka, čaj  (A: 01,07)Přesnídávka
Rybí se zeleninou  (A: 01,04,07,09)Polévka
Vinná klobása, bramborová kaše, mrkvový salát s jablky, čaj s
meduňkou  (A: 01,07)

Oběd

Chléb s medovým máslem, mléko  (A: 01,07)Svačina



01.12.2017 31.12.2017od do

Pondělí 18.12.2017
Chléb s vaječnou pomazánkou, mléko  (A: 01,03,07)Přesnídávka
Špenátová  (A: 01,03,07,09)Polévka
Kuřecí maso s penne a peperonátou, broskvový čaj, pomeranč 
(A: 01,03,07)

Oběd

Smetánek s piškoty, čaj  (A: 01,03,07)Svačina
Úterý 19.12.2017

Vánočka, bílá káva  (A: 01,03,07,08a)Přesnídávka
Hovězí s těstovinami a kořenovou zeleninou  (A: 01,03,09)Polévka
Smažený sýr, brambory, tatarská omáčka, čaj s citrónem (koktejl) 
(A: 01,03,07,10)

Oběd

Rohlík s celerovou pomazánkou, čaj  (A: 01,03,07,09)Svačina
Středa 20.12.2017

Jáhlová kaše s banánem, čaj  (A: 01,07)Přesnídávka
S drožďovými knedlíčky a zeleninou  (A: 01,03,07,09)Polévka
Vepřové maso na hříbkách, rýže, paprika, šípkový čaj,
mandarinka  (A: 01,07)

Oběd

Chléb s pomazánkou s karotkou, kakao  (A: 01,07)Svačina
Čtvrtek 21.12.2017

Chléb s rybí pomazánkou, čaj  (A: 01,03,04,07)Přesnídávka
Fazolová  (A: 01,07,09)Polévka
Krůtí plátek, bramborová kaše, zelný salát s kukuřicí, čaj  (A:
01,07)

Oběd

Slunečnicový chléb se sýrem a zeleninou, bílá káva  (A: 01,07)Svačina
Pátek 22.12.2017

Chlebové topinky a strouhaný sýr, okurka, čaj  (A: 01,03,07)Přesnídávka
Zeleninová s kuskusem  (A: 01,03,07,09)Polévka
Hovězí guláš, houskový knedlík, čaj s citrónem  (A: 01,03,07)Oběd
Talíř s ovocem a zeleninou, čajSvačina
Změna jídelníčku vyhrazena! Dobrou chuť a KRÁSNÉ VÁNOCE
přeje kolektiv ŠJ. :-)
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Seznam alergenů: Obiloviny obsahující lepek    
Vejce                         
Ryby                          
Mléko

08a
09 
10 
11

Skoř. plody - mandle          
Celer                         
Hořčice                       
Sezamová semena

Jejich čísla jsou uvedena v závorce za názvem jídla.Jídlo obsahuje alergeny.


