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                                                                                                                      20.5. – 24.5.2019 
 

 

 

                     

Oběd      polévka     zeleninová (obsahuje alergen 9)   

                                mexický guláš, rýže (obsahuje alergen 1.1 pšenice, 7)  

                                černý čaj, voda 

 

 

Oběd      polévka     rajská (obsahuje alergen 1.1 pšenice) 

                                plněné bram.knedlíky, dušené zelí (obsahuje alergen 1.1 pšenice, 3) 

                                ovocný čaj, voda        

 

 

Oběd      polévka     vývar s nudlemi a játrovými knedlíčky (obsahuje alergen 1.1 pšen.,3,9) 

                                 kuřecí roláda, bramborová kaše (obsahuje alergen 1.1 pšenice, 3, 7)  

                                 obloha, pomerančový čaj, voda  

 

 

Oběd      polévka     hrstková (obsahuje alergen 1.1 pšenice, 9) 

                                králičí ragú, těstoviny (obsahuje alergen 1.1 pšenice)                                 

                                džus, voda 

 

 

Oběd     polévka      bramboračka (obsahuje alergen 1.1 pšenice, 9)  

                                 hrachová kaše, chléb, okurek (obsahuje alergen 1.1 pšenice, 1.2 žito) 

                                 citrónový čaj, voda 

                                  

 

 

 

 

seznam alergenů   1.1 pšenice          1.2 žito           3 vejce                                                                                            

                              7 mléko               9 celer                                                             

                                                                                           

                                             

  

                       

 

Uvařená jídla jsou určena k okamžité spotřebě 

 

Jídelníček sestavila: Daňková Monika                                                  Změna vyhrazena 

Zapsala: Blažková Marie 
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