
 

 

 

 

05.09.2022 09.09.2022 od 

JÍDELNÍČEK 
do 

Pondělí 5.9.2022 

pomazánka sýrová s cibulkou, chléb šumavský, mléko, jablko, 
čaj broskvový  (A: 01, 01a, 07) 

přesnídávka 

polévka kuřecí vývar s řezanými nudlemi, čočka na kyselo, vařené vajíčko, 
okurka, nápoj černý rybíz, voda  (A: 01, 01a, 03, 07, 09, 12) 

oběd 

houska s ramou, šunka, rajče, čaj višňový  (A: 01, 01a, 07) svačina 

Úterý 6.9.2022 

pomazánka z pečené kapie, chléb Hostivařský pecen , ovocná mistička, 
čaj zelený s citronem  (A: 01, 01a, 07) 

přesnídávka 

polévka rybí se smaženou houstičkou, vepřové v mrkvi, brambor, 
nápoj jahodový, voda  (A: 01, 01a, 04) 

oběd 

pomazánka pórková, kaiserka cereální nesypaná, mléko, čaj šípkový  (A: 01, 
01a, 07) 

svačina 

Středa 7.9.2022 

pomazánka tuňáková, chléb šumavský, blumy, čaj melounový  (A: 01, 01a, 04, 
07) 

přesnídávka 

polévka vločková, žemlovka s jablky, mléko, nápoj nápoj malinový, voda  (A: 
01, 01a, 03, 07) 

oběd 

žervé pomazánka, chléb klásek, mléko, okurka, čaj mandarinkový  (A: 01, 
01a, 07) 

svačina 

Čtvrtek 8.9.2022 

paštikový krém s tofu, chléb Hořovický pecen, broskev, čaj hruškový  (A: 
01, 01a, 07) 

přesnídávka 

masový vývar s játrovou zavářkou, hovězí vařené rajská omáčka, těstoviny, 
nápoj jahodový, voda  (A: 01, 01a, 07, 09, 12) 

oběd 

pomazánka drožďová, chléb záparový, mléko, čaj mandarinkový  (A: 01, 01a, 03, 
07) 

svačina 

Pátek 9.9.2022 

krupicová kaše s vločkami a grankem, banán, čaj citronový  (A: 01, 01a, 06, 
07, 08) 

přesnídávka 

polévka květáková, kuřecí maso na česneku, jasmínová rýže, nápoj švestkový, 
voda  (A: 01, 01a, 03, 07) 

oběd 

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

01  
01a 
03  
04  
06 

Seznam alergenů: Obiloviny obsahující lepek     
Obiloviny - pšenice            
Vejce                          
Ryby                           
Sójové boby (sója) 

07  
08  
09  
12 

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 


