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Pondělí 18.11.2019
Houska, pomazánkové máslo ochucené, mléko, čaj  (A: 01,07)Přesnídávk
Polévka drůbeží s vaječným kapáním a zeleninou - bezlepková varianta  (A: 01,03,09)Polévka
Kuřecí nudličky na rozmarýnu, bramborová kaše, zelný salát s kukuřicí, mléko, čaj -
bezlepková dieta  (A: 07,12)

Oběd 1

Žitný chléb, pomazánka tvarohová s paprikou, čaj  (A: 01,07)Svačina

Úterý 19.11.2019
Veka, medové máslo, mléko, čaj  (A: 01,07)Přesnídávk
Polévka květáková  s kukuřičnými vločkami - bezlepková varianta  (A: 01)Polévka
Znojemská hovězí pečeně, jasmínová rýže, ovoce, mléko, čaj - bezlepková varianta 
(A: 01,07,10,12)

Oběd 1

Kmínový chléb, pomazánka čočková, rajče, čaj  (A: 01,06,07)Svačina

Středa 20.11.2019
Lámankový chléb, pomazánka ze strouhaného sýra, mrkev, mléko, čaj  (A: 01,06,07)Přesnídávk
Polévka farmářská - bezlepková varianta  (A: 01,03,09)Polévka
Bretaňské fazole, pečivo, moučník, mléko, čaj - bezlepková varianta  (A: 01,03,07,12)Oběd 1
Rohlík, lučina s pažitkou, čaj  (A: 01,07)Svačina

Čtvrtek 21.11.2019
Kmínový chléb, žervé s cibulkou, okurka, mléko, čaj  (A: 01,06,07)Přesnídávk
Polévka kmínová s vejci - bezlepková dietaPolévka
Sekaná pečeně, brambory, zeleninový salát, mléko, čaj - bezlepková varianta  (A:
01,03,07)

Oběd 1

Slunečnicový chléb, pomazánka celerová s tvarohem, čaj  (A: 01,06,07,09,11)Svačina

Pátek 22.11.2019
Kynutý tvarohový šáteček, horká čokoláda, čaj  (A: 01,03,07)Přesnídávk
Polévka hovězí s nudlemi - bezlepková varianta  (A: 01,03,09)Polévka
Rajská omáčka, hovězí maso, těstoviny, houskový knedlík, mléko, čaj - bezlepková
varianta  (A: 01,03,07,12)

Oběd 1

Kmínový chléb, rybí pomazánka, ředkvičky, čaj  (A: 01,03,04,06,07,10)Svačina
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Seznam alergenů: Obiloviny obsahující lepek    
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Celer                         
Hořčice                       
Sezamová semena               
Oxid siřičitý a siřičitany

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

Změna jídelníčku vyhrazena dle dodávek surovin.
Pitný režim: různé druhy ovocných čajů, černý čaj, ovocné koncentráty, mléko, voda, 
voda ochucená ovocem a bylinkami.
Obědy vydávané do jídlonosičů jsou určeny k okamžité spotřebě.
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