
 

 

 

 

30.01.2023 03.02.2023 od 

JÍDELNÍČEK 
do 

Pondělí 30.1.2023 

vanilkový lipánek, rohlík, čaj broskvový  (A: 01, 01a, 07) přesnídávka 

polévka slepičí s řezanými nudlemi, čočka na kyselo, plátek šunky, 
kyselá okurka, nápoj pomerančový, voda  (A: 01, 01a, 09, 12) 

oběd 

chléb s máslem, uzený plátkový sýr, zeleninová mistička, čaj lipový  (A: 
01, 01a, 07) 

svačina 

Úterý 31.1.2023 

pomazánka tuňáková, chléb hořovický pecen, banán, čaj sladká švestka  (A: 
01, 01a, 04, 07) 

přesnídávka 

polévka dršťková z hlívy, krůtí roláda, šťouchané brambory, 
nápoj citronový, voda  (A: 01, 01a, 07) 

oběd 

Pomazánka ředkvičková, chléb kmínový, vanilkové mléko, čaj malinový  (A: 
01, 01a, 07) 

svačina 

Středa 1.2.2023 

pomazánka kapustová s droždím, chléb šumavský, mléko, 
čaj zelený s granátovým jablkem  (A: 01, 01a, 07) 

přesnídávka 

polévka zeleninová s quinoou, boloňské špagety s vepřovým masem, 
strouhaný sýr, nápoj jahodový, voda  (A: 01, 01a, 07, 09, 12) 

oběd 

chléb s máslem a džemem, mléko, čaj mandarinkový  (A: 01, 01a, 06, 07, 08, 
12) 

svačina 

Čtvrtek 2.2.2023 

vaječná pomazánka s lučinou, houska, ovocná mistička, mléko, 
čaj meruňkový  (A: 01, 01a, 03, 07) 

přesnídávka 

polévka hovězí vývar se sýrovým kapáním, koprová omáčka, hovězí maso, 
houskový knedlík, nápoj pomerančový, voda  (A: 01, 01a, 03, 07) 

oběd 

pizza rohlík, hruška, čaj višňový  (A: 01, 01a, 07) svačina 

Pátek 3.2.2023 

pomazánka z makrely, houska, pomeranč, čaj třešńový s rakytníkem  (A: 01, 01a, 04, 
07) 

přesnídávka 

polévka z hlávkového zelí, srbské rizoto s kuřecím masem, strouhaný sýr, 
nápoj višňový, voda  (A: 01, 01a, 07) 

oběd 

žervé s jarní cibulkou, chléb, mléko, čaj jahodový  (A: 01, 01a, 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 


