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Výchovný ústav a střední škola
Olešnice na Moravě
Trpínská 317
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Po  17.1. Snídaně 2 rohlíky, máslo, džem, čaj (A: 01,07)
Přesnídávka chléb, paštika, čaj (A: 01)

Oběd p.hov.s těstovin., hov. maso vařené, omáčka rajská, houskové knedlíky (A:
01,03,07,09,1A,1C)

Svačina oplatek
Večeře 1 krupicová kaše, kompot, čaj (A: 01,07)
Večeře 2 houska, salám (A: 01)

Út  18.1. Snídaně 2 loupáky, bílá káva (A: 01,07)
Přesnídávka chléb, rama, sýr cihla (A: 01,07)

Oběd p.brokolicová, pečené kuřecí stehno, rýže dušená, kompot (A: 01,07)
Svačina croissant (A: 01,03)

Večeře 1 těstovinový salát, nápoj (A: 01)
Večeře 2 2 rohlíky, jogurt (A: 01,07)

St  19.1. Snídaně kostka rusti, máslo, čaj (A: 01,07)
Přesnídávka chléb, masová pomazánka, čaj (A: 01)

Oběd p.vývar s játr.rýží, fazol.lusky na smetaně, vejce, brambory (A: 01,03,07,09)
Svačina polomáčené sušenky (A: 01)

Večeře 1 vepř.řízek přírodní, rýže dušená, salát, nápoj (A: 01,07)
Večeře 2 2 rohlíky, termix (A: 01,07)

Čt  20.1. Snídaně čokoládové lupínky, mléko (A: 01,06,07)
Přesnídávka chléb, sýrová pomazánka, čaj (A: 01,07)

Oběd p.hrachová s hous., vepřové žebírko na žampiónech, těstoviny, čaj (A: 01,03,07)
Svačina ovoce

Večeře 1 krutony po tatarsku, brambory, tatarská omáčka, nápoj (A: 01,03,09)
Večeře 2 2 rohlíky, pudink (A: 01,07)

Pá  21.1. Snídaně višňový koláč, čaj
Přesnídávka chléb, rama, salám, čaj (A: 01,07)

Oběd p.zeleninová, rybí filé smažené, bramborový salát (A: 01,03,04,07,09)
Svačina ovesné sušenky (A: 01)

Večeře 1 chléb, krůtí maso s vejci, jablko, čaj (A: 01)
Večeře 2 2 rohlíky, jogurtový nápoj (A: 01,07)

So  22.1. Snídaně 3 rohlíky, máslo, med, sýr tavený, čaj (A: 01,07)
Přesnídávka ---

Oběd p.květáková, vepřové po srbsku, rýže dušená (A: 01,03,07)
Svačina perníček (A: 01)

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

Ne  23.1. Snídaně müfiny, kakao (A: 01,07)
Přesnídávka ---

Oběd p.hov.s nudlemi, obrácený řízek, brambory, kompot (A: 01,03,09,1A,1C)
Svačina tataranka

Večeře 1 obložený talíř, chléb, nápoj (A: 01,07)
Večeře 2 chléb, pomazánkové máslo (A: 01,07)
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Seznam alergenů: Obiloviny obsahující lepek    
Vejce                         
Ryby                          
Sójové boby (sója)

07 
09 
1A 
1C

Mléko                         
Celer                         
Obiloviny - pšenice           
Obiloviny - ječmen

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

Dobrou chuť
Změna jídelního lístku vyhrazena


