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Pondělí 15.5.2023
Čaj, kakao, sladké pečivo, cereálie  (A: 01,03,07,08)Snídaně
Tavený sýr, pečivo, ovoce  (A: 01,03,07)Snídaně+
Hovězí vývar  (A: 01,03,09)Polévka
Vepřové maso na pepři, bramborový knedlík, čaj  (A: 01,03,07,12)Oběd 1
Vepřové maso na pepři, dušená rýže, čaj  (A: 01,03,07,12)Oběd 2
Těstoviny s máslem a medvědím česnekem, sýr parmazán, čaj  (A: 01,03,07)Oběd 3
Bramborový guláš, chléb, čaj  (A: 01)Večeře

Úterý 16.5.2023
Čaj, mléko, máslo, med, pečivo, cereálie  (A: 01,03,07)Snídaně
Šunka, máslo porce, pečivo, ovoce  (A: 01,03,07)Snídaně+
Kaldoun  (A: 01,03,07,09)Polévka
Rybí filé s cibulí a slaninou, brambor, salát zelný s křenem, čaj  (A: 04,07)Oběd 1
Houbový kuba, okurka kys., čajOběd 2
Plněná tortilla s kuřecím masem, tzaziky, čaj  (A: 01,03,07)Večeře

Středa 17.5.2023
Čaj, mléko, spišský párek, hořčice, kečup, pečivo, cereálie  (A: 01,03,06,07,10)Snídaně
Ovocný jogurt, pečivo, ovoce  (A: 01,03,07)Snídaně+
Květáková  (A: 01,03,07)Polévka
Kuře na paprice, kynutý knedlík, čaj  (A: 01,03,07)Oběd 1
Kuře na paprice, těstoviny, čaj  (A: 01,03,07)Oběd 2
Špekáčky v kečupové omáčce, chléb, čaj  (A: 01,10)Oběd 3
Balený salám, pečivo, jablko  (A: 01,03,07)Večeře

Čtvrtek 18.5.2023
Čaj, mléko, tousty se šunkou a sýrem, cereálie  (A: 01,03,07)Snídaně
Paštika svačinka, pečivo, ovoce  (A: 01,03,07)Snídaně+
Kulajda  (A: 01,03,07)Polévka
Špagety s vepřovým masem a rajčaty, sýr cihla, čaj  (A: 01,03,07)Oběd 1
Bramborové gnocchi s listovým špenátem a sýrem, čaj  (A: 01,03,07,12)Oběd 2
Bageta uzenářská, zelenina  (A: 01,03,07)Večeře

Pátek 19.5.2023
Čaj, kakao, sladké pečivo, cereálie  (A: 01,03,07)Snídaně
Pomazánka sýrová s česnekem, pečivo, ovoce  (A: 01,03,07)Snídaně+
Slepičí s kapáním  (A: 01,03,09)Polévka
Mexický guláš, dušená rýže, čaj  (A: 01,03,07)Oběd 1
Mexický guláš, chléb, čaj  (A: 01,03,07)Oběd 2
Jablkový koláč s drobenkou, čaj  (A: 01,03,07,08)Oběd 3
Balíček  (A: 01,03,07,10)St. Oběd
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Seznam alergenů: Obiloviny obsahující lepek    
Vejce                         
Ryby                          
Sójové boby (sója)            
Mléko
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Ořechy, mandle, pistácie      
Celer                         
Hořčice                       
Oxid siřičitý a siřičitany

Jejich čísla jsou uvedena v závorce za názvem jídla.Jídlo obsahuje alergeny.
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Změna jídelníčku a alergenů vyhrazena. Informace o alergenech u obsluhy.
STRAVA JE URČENA K PŘÍMÉ SPOTŘEBĚ BEZ SKLADOVÁNÍ.

provozní  Valentová                                         kuchařka Baumruková, Černá


