
 

 

 

 

 

16.01.2023 20.01.2023 od 

JÍDELNÍČEK 
do 

Pondělí 16.1.2023 

švédská pomazánka, chléb hořovický pecen, jablko, čaj malinový  (A: 01, 
01a, 04, 07) 

přesnídávka 

polévka krupicová s vejci, masové kuličky v rajské omáčce, těstoviny, 
nápoj citronový, voda  (A: 01, 01a, 03, 07, 12) 

oběd 

pomazánka z parenice, chléb kmínový, mléko, čaj jahodový  (A: 01, 01a, 07) svačina 

Úterý 17.1.2023 

pomazánka z tofu paštiky, chléb šumavský, mandarinka, čaj broskvový  (A: 
01, 01a, 07) 

přesnídávka 

polévka masový vývar s játrovou zavářkou, fazole na kyselo, chléb kmínový, 
nápoj pomerančový, voda  (A: 01, 01a, 03, 07) 

oběd 

vánočka, bílá káva, čaj lipový  (A: 01, 01a, 03, 07) svačina 

Středa 18.1.2023 

šlehaná nutela se žervé, houska, ovocná mistička, čaj višňový  (A: 01, 01a, 
05, 07, 08) 

přesnídávka 

polévka květáková, hovězí nudličky s hořčičnou omáčkou, rýže jasmínová, 
nápoj jahodový, voda  (A: 01, 01a, 03, 10) 

oběd 

pomazánka aľa losos, chléb šumavský, jablko, čaj malinový  (A: 01, 01a, 04, 
07) 

svačina 

Čtvrtek 19.1.2023 

sýrová pomazánka s celerem, chléb hořovický pecen, mléko, 
čaj sladká švestka  (A: 01, 01a, 07, 09) 

přesnídávka 

polévka z červené čočky, vepřová pečeně na divoko, bramborový knedlík, 
nápoj černý rybíz, voda  (A: 01, 01a, 09) 

oběd 

pomazánkové máslo s bylinkami, rohlík, hruška, čaj třešeň s rakytníkem  (A: 01, 01a, 
07) 

svačina 

Pátek 20.1.2023 

sardinková pomazánka s cibulkou, chléb kmínový, pomeranč, 
čaj černý bez s ostružinou  (A: 01, 01a, 06, 07, 08) 

přesnídávka 

polévka slepičí vývar s  těstovinovou rýží, zapečená brokolice s bramborem 
a smetanou, nápoj hruškový, voda  (A: 01,01a, 07) 

oběd 

myšákova hermelínová pomazánka, chléb kmínový, kakao, 
čaj černý bez s ostružinou  (A: 01, 01a, 07) 

svačina 

01  
01a 
03  
04  
05  
06 

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

07  
08  
09  
10  
12 

Mléko                          
Ořechy, mandle, pistácie       
Celer                          
Hořčice                        
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 


