Jídelní lístek
od 25.06.2018

do 29.06.2018

Pondělí 25.6.2018
Přesnídávka Chléb, cizrnová pomazánka, zelenina, bylinkový čaj (A: 01,07,09)
Polévka

Rýžová s vajíčkem (A: 03,09)

Oběd 1

Široké nudle sypané tvarohem (A: 01,03,07)

Svačinka

Finská kostka, sardinková pomazánka s jarní cibulkou, čaj (A: 01,04,07,09,10)

Úterý 26.6.2018
Přesnídávka Chléb, pomazánka z krůtího masa, čaj s citronem (A: 01,07,09,10)
Polévka

Hovězí vývar s těstovinou (A: 01,03,09)

Oběd 1

Vařené hovězí maso, rajská omáčka, kynutý knedlík (A: 01,03,07,09)

Svačinka

Celozrnná veka, rama, rajče, bílá káva (A: 01,07)

Středa 27.6.2018
Přesnídávka Rohlík, máslo, džem, mléko (A: 01,07)
Polévka

Cizrnovo - kukuřičný krém (A: 01,07,09)

Oběd 1

Pražská kapsa, celozrnná rýže, kompot (A: 03,09,10)

Svačinka

Slunečnicový chléb, pomazánka z eidamu, mošt (A: 01,07)

Čtvrtek 28.6.2018
Přesnídávka Kváskový chléb, vajíčková pomazánka, ovocný čaj (A: 01,03,07,09,10)
Polévka

Zeleninová s pohankou (A: 09)

Oběd 1

Boloňské lasagne, čokoládový řez (A: 01,03,07,08,09,10)

Svačinka

Bílý jogurt s musli, mošt (A: 01,05,07,08)

Pátek 29.6.2018
Přesnídávka Chléb, žervé, paprika, mléko (A: 01,07)
Polévka

Francouzská (A: 01,03,09,10)

Oběd 1

Maso tří barev, nové brambory, nanuk (A: 01,06,07,09,10)

Svačinka

Přesnídávka s piškotem, rakýtek (A: 01,03)

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

01
03
04
05
06

Obiloviny obsahující lepek
Vejce
Ryby
Arašídy (podzemnice olejná)
Sójové boby (sója)

07
08
09
10

Mléko
Ořechy, mandle, pistácie
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

