Jídelní lístek
od 18.06.2018

do 22.06.2018

Pondělí 18.6.2018
Přesnídávka Kmínový chléb, balkánská pomazánka, mléko, ovoce/zelenina (A: 01,07)
Polévka

Jáhlová se zeleninou (A: 01,09)

Oběd 1

Fazole Chili corncare /pro děti/, kváskový chléb, špaldový muffin (A: 01,01e,03,07,09,10)

Svačinka

Špaldový muffin, bílá káva (A: 01,01e,03,07)

Úterý 19.6.2018
Přesnídávka Chléb, svačinková pomazánka, ovocný čaj, zelenina (A: 01,07,09)
Polévka

Rajská s kapáním (A: 01,03,07,09)

Oběd 1

Pečená vepřová panenka, nové brambory, okurkový salát (A: 09)

Oběd 2

Cereální těstoviny se zeleninou a olivami (A: 01,09)

Svačinka

Banketka, mrkvová pomazánka, mošt (A: 01,07)

Středa 20.6.2018
Přesnídávka Finský rohlík, sýrová pomazánka, ochucené mléko (A: 01,07)
Polévka

Gulášová ze sójového masa (A: 01,06,07,09,10)

Oběd 1

Přírodní kuřecí plátek, bulgur, ledový salát (A: 01,09,10)

Svačinka

Čokoládový pudink s celozrným piškotem, rebarbořík (A: 01,03,07)

Čtvrtek 21.6.2018
Přesnídávka Rohlík, tvarohová pomazánka s řeřichou, čaj, zelenina (A: 01,04,07)
Polévka

Hrstková

Oběd 1

Fishburger /rybí hamburger/ (A: 01,03,04,07,09,10)

Oběd 2

Pangasius po srbsku, šťouchané brambory, zeleninový salát (A: 01,04,07,09)

Svačinka

Žitný chléb, vajíčková placka, steril. okurek, hořčice (A: 01,03,07,10)

Pátek 22.6.2018
Přesnídávka Kovářův chléb, pomazánka z tresčích jater, čaj (A: 01,04,07,09)
Polévka

Špenátová (A: 01,03,07,09)

Oběd 1

Krůtí na houbách, kolínka (A: 01,07,09,10)

Svačinka

Zapečený toast se sýrem, ochucené mléko (A: 01,07)

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

01
01e
03
04

Obiloviny obsahující lepek
Obiloviny - špalda
Vejce
Ryby

06
07
09
10

Sójové boby (sója)
Mléko
Celer
Hořčice

Po celý týden od 11,30 hod jsou k dispozici v rámci pitného režimu : ochucené nápoje, neslazené ovocné a bylinkové čaje, pitná voda, mléko, bílá káva,
kakao.
Změna jídel a alergenů vyhrazena. Jídla č.2 vaříme od 20 porcí.
Dietní strava se připravuje adekvátně k jídelníčku, bzl dieta se připravuje ze surovin k tomu určených.
Jídlo je určené k přímé spotřebě. Jídlo, vydané v první den nemoci do jídlonosiče, je určeno k přímé spotřebě.
Vedoucí kuchařka : Kučerová Jitka
Vedoucí jídelny: Polanská Eva

