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Pondělí 6.9.2021 

šlehaná nutela s lučinou, houska, mléko, banán, čaj broskvový  (A: 01, 01a, 
07) 

přesnídávka 

polévka gulášová, čočka po srbsku, vařené vajíčko, okurka, nápoj citronový, 
voda  (A: 01, 01a, 03, 09) 

oběd 

chléb kmínový s ramou, šunka, plátek sýra, kapie, čaj malinový  (A: 
01, 01a, 07) 

svačina 

Úterý 7.9.2021 

pomazánka pórková, chléb šumavský, mléko, ovocná mistička, čaj jahodový  (A: 01, 
01a, 07) 

přesnídávka 

polévka vločková s klíčky, krůtí nudličky na kmíně, jasmínová rýže, 
nápoj černý rybíz, voda  (A: 01, 01a, 09) 

oběd 

chléb klásek s máslem a džemem, kakao, čaj melounový  (A: 01, 01a, 06, 07, 08) svačina 

Středa 8.9.2021 

pomazánka aľa losos, rohlík, jablko, čaj lipový  (A: 01, 01a, 04, 
07) 

přesnídávka 

polévka dýňová, čevabčiči, brambor, kečup, nápoj pomerančový, voda  (A: 01, 
01a, 03, 07) 

oběd 

chléb konzumní, žervé pomazánka, okurka, mléko, čaj zelený s granátovým jablkem  
(A: 01, 01a, 07) 

svačina 

Čtvrtek 9.9.2021 

chléb s máslem, vařené vajíčko, rajče, čaj sladká švestka  (A: 01, 01a, 03, 
07) 

přesnídávka 

polévka vývar s nudličkami, hovězí svíčková, houskový knedlík, 
nápoj hruškový, voda  (A: 01, 01a, 03, 07, 09) 

oběd 

makovka, vanilkové mléko, čaj divoká višeň  (A: 01, 01a, 07) svačina 

Pátek 10.9.2021 

pomazánka z pečené mrkve, sojová houska, hruška, čaj bylinný osvěžující  
(A: 01, 01a, 01c, 07) 

přesnídávka 

polévka korálková (z míchaných luštěnin), zapečené těstoviny s masem, 
červená řepa, nápoj jablko s echinaceou, voda  (A: 01, 01a, 03, 07, 12) 

oběd 

vaječná topinka, bílá káva, čaj mandarinkový  (A: 01, 01a, 03, 07) svačina 

01  
01a 
01c 
03  
04 

Seznam alergenů: Obiloviny obsahující lepek     
Obiloviny - pšenice            
Obiloviny - ječmen             
Vejce                          
Ryby 

06  
07  
08  
09  
12 

Sójové boby (sója)             
Mléko                          
Ořechy, mandle, pistácie       
Celer                          
Oxid siřičitý a siřičitany 

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

          
                            ZMĚNA JÍDELNÍČKU VYHRAZENA  
                                               pokrm je určen k okamžité spotřebě 

 


