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Výchovný ústav a střední škola
Olešnice na Moravě
Trpínská 317

do

Po  23.1. Snídaně 2 rohlíky, máslo, med, čaj (A: 01,07)
Přesnídávka chléb, rama, salám, čaj (A: 01,07)

Oběd p.pórková s oves.vločkami,rizoto z vepř. masa se zeleninou, okurka (A: 01,07)
Svačina oplatek

Večeře 1 boloňské špagety s mletým masem, čaj (A: 01,03,07)
Večeře 2 2 rohlíky, přesnídávka ovocná (A: 01)

Út  24.1. Snídaně 2x skořicový šnek, kakao (A: 01,03,07)
Přesnídávka chléb, pomazánkové máslo, jablko, čaj (A: 01,07)

Oběd p.česneková, kuře na paprice, těstoviny (A: 01,03,07)
Svačina perníček (A: 01)

Večeře 1 žemlovka s jablky, nápoj (A: 01,03,07)
Večeře 2 houska ovsík, paštika (A: 01)

St  25.1. Snídaně 2 rohlíky, máslo, čaj (A: 01,07)
Přesnídávka rybí pomazánka , chléb, čaj (A: 01,04)

Oběd p.s rýží, moravský vrabec, špenát dušený, bramborové knedlíky (A: 01,03,07,09)
Svačina ovoce

Večeře 1 květák s vejci jako mozeček, brambory, čaj (A: 03)
Večeře 2 2 rohlíky, jogurt (A: 01,07)

Čt  26.1. Snídaně vícezrnný rohlík, sýr tavený, čaj (A: 01,07)
Přesnídávka chléb, masová pomazánka, čaj (A: 01)

Oběd p.gulášová, domácí buchty plněné mákem, ovoce (A: 01,03,07)
Svačina 2 rohlíky, kapiová střecha (A: 01,03)

Večeře 1 krůtí směs po čínsku, rýže dušená, nápoj (A: 01,09,1A,1C)
Večeře 2 sušenky (A: 01)

Pá  27.1. Snídaně čokoládové lupínky, mléko (A: 01,06,07)
Přesnídávka chléb, rama, šunka, čaj (A: 01,07)

Oběd p.květáková, sekaná pečeně, bramborový salát (A: 01,03,07,09,11)
Svačina oplatek trojhránky

Večeře 1 uzené s vejci, chléb,jablko nápoj (A: 01,03,04)
Večeře 2 2 rohlíky, pudink (A: 01,07)

So  28.1. Snídaně 3 rohlíky, máslo, džem, paštika, čaj (A: 01,07)
Přesnídávka ---

Oběd p.zeleninová,vepřové žebírko na kmíně, rýže dušená, kompot (A: 01)
Svačina croissant (A: 01,03)

Večeře 1 královský bok, chléb, nápoj (A: 01)
Večeře 2 2 rohlíky, ochucené mléko (A: 01,07)

Ne  29.1. Snídaně bábovka, kakao (A: 01,07)
Přesnídávka ---

Oběd p.hovězí se strouháním, kuře pečené s nádivkou, brambory, salát (A:
01,03,07,09,1A,1C)

Svačina tyčinka čoko (A: 01,07,08)
Večeře 1 obložený talíř, chléb, čaj (A: 01,07)
Večeře 2 chléb, rama, jablko (A: 01,07)
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Seznam alergenů: Obiloviny obsahující lepek    
Vejce                         
Ryby                          
Sójové boby (sója)            
Mléko

08 
09 
11 
1A 
1C

Ořechy, mandle, pistácie      
Celer                         
Sezamová semena               
Obiloviny - pšenice           
Obiloviny - ječmen

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

Dobrou chuť


