
23.03.2020 29.03.2020
Jídelní lístek

od

Výchovný ústav a střední škola
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Trpínská 317

do

Po  23.3. Snídaně 2 rohlíky, máslo, džem, čaj (A: 01,07)
Přesnídávka chléb, pomazánkové máslo, čaj (A: 01,07)

Oběd p.zeleninová, srbské žebírko, těstoviny (A: 01,03,07,09)
Svačina oplatek (A: 01,07,08)

Večeře 1 smažený sýr, brambory, tatarská omáčka, nápoj (A: 01,03,07,09)
Večeře 2 cereální rohlík, jablko (A: 01)

Út  24.3. Snídaně cereální lupínky, jogurt, čaj (A: 01,06,07)
Přesnídávka chléb, pomazánka z rybího filé, čaj (A: 01,04)

Oběd p.hov.s nudlemi, hrachová kaše, uzené maso, okurka, chléb (A: 01,07,09,1A,1C)
Svačina croissant (A: 01,03)

Večeře 1 vepřové na kmíně, rýže dušená, kompot, nápoj (A: 01)
Večeře 2 2 rohlíky, pudink (A: 01,07)

St  25.3. Snídaně koláč, mléko (A: 07)
Přesnídávka chléb, rama, sýr uzený, čaj (A: 01,07)

Oběd p.krupic. s vejcem, kuře na paprice, houskové knedlíky (A: 01,03,07,09)
Svačina ovoce

Večeře 1 krupicová kaše, kompot, nápoj (A: 01,07)
Večeře 2 houska, salám (A: 01)

Čt  26.3. Snídaně cereální lupík, máslo, čaj (A: 01,07)
Přesnídávka chléb, paštika, čaj (A: 01)

Oběd p.zelná, sekaná pečeně, bramborová kaše, salát zelný (A: 01,03,07,11)
Svačina perníček (A: 01)

Večeře 1 italský guláš, špagety, nápoj (A: 01,03,07)
Večeře 2 2 rohlíky, jogurt (A: 01,07)

Pá  27.3. Snídaně mutěnka, čaj (A: 01,03,07)
Přesnídávka chléb, sýrová pomazánka, jablko, čaj (A: 01,07)

Oběd p.fazolová, hovězí pečeně znojemská, rýže dušená (A: 01)
Svačina oplatek (A: 01,07,08)

Večeře 1 hamburger, nápoj (A: 01,03,07)
Večeře 2 2 rohlíky, termix (A: 01,07)

So  28.3. Snídaně 3 rohlíky, máslo, med, sýr šunkový, čaj (A: 01,07)
Přesnídávka ---

Oběd p.vločková, vepřové kostky na kmíně, těstoviny, kompot (A: 01,03,07,09)
Svačina oplatek mila (A: 01,07,08)

Večeře 1 klobása, chléb, hořčice, čaj (A: 01,10)
Večeře 2 2 rohlíky, přesnídávka ovocná (A: 01)

Ne  29.3. Snídaně vánočka, kakao (A: 01,03,07)
Přesnídávka ---

Oběd p.hov.s písmenky, kuřecí špíz, brambory, salát (A: 01,09,1A,1C)
Svačina horalka (A: 01,07,08)

Večeře 1 obložený talíř, chléb, čaj (A: 01,07)
Večeře 2 chléb, instantní polévka (A: 01,07,09)
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Seznam alergenů: Obiloviny obsahující lepek    
Vejce                         
Ryby                          
Sójové boby (sója)            
Mléko                         
Ořechy, mandle, pistácie

09 
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Celer                         
Hořčice                       
Sezamová semena               
Obiloviny - pšenice           
Obiloviny - ječmen

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

Dobrou chuť
Změna jídelního lístku vyhrazena


