
alergeny alergeny

svačina Vanilkový puding s piškoty, ovoce, mléko 1,7 svačina Krupicová kaše s grankem, ovoce 7

Kuřecí vývar s kapáním 1,3,9 Polévka zelná 1,7

Novohradský plátek, těstoviny 1,7 Rizoto s kuřecím masem, okurek, sýr 7

svačina Chléb s máslem a rajčetem, mléko 1,1a,7 svačina Rohlík, špenátová pomazánka, zelenina, mléko 1,1a,7

svačina Chléb, máslo, plátkový sýr, zelenina, mléko 1,1a,7 svačina Chléb, sýrová pomazánka, ovoce, mléko 1,1a,7

Polévka jemná zeleninová 1,7,9 Polévka cizrnová 1,9

svačina Rohlík, tuňáková pomazánka, zelenina 1,1a,4,7 svačina Rohlík s máslem a paštikou, zelenina, mléko 1,1a,7

svačina Rohlík, šunkové pom. máslo, ovoce, mléko 1,1a,7 svačina Ovocný jogurt s piškoty, ovoce 1,7

Polévka frankfurtská 1 Kuřecí vývar s drobením 1,3,7,9

svačina Chléb, vajíčková pomazánka, zelenina, mléko 1,1a,3,7 svačina Chléb, pom. máslo s pažitkou, zelenina, mléko 1,1a,7

svačina Domácí pribináček, piškoty, ovoce 1,7 svačina Palačinky s marmeládou, ovoce, mléko 1,3,7

Hovězí vývar s játrovou rýží 1,9 Polévka kapustová s bramborem 1,9

svačina Chléb, tvarohová pomazánka, zelenina, mléko 1,1a,7 svačina Chléb, rybičková pomazánka, zelenina, mléko 1,1a,4,7

svačina Obalený chléb ve vajíčku, zelenina, mléko 1,1a,3,7 svačina Zapečený plněný toust, zelenina, mléko 1,7

Polévka fazolová 1 Polévka francouzská cibulačka 1,9

svačina Rohlík, pomázánka s jogurtem, zelenina, mléko 1,1a,7 svačina Ovocný koláč, ovoce, mléko 1,3,7

JÍDELNÍ LÍSTEK
15.1. - 19.1.2018 22.1. - 26.1.2018
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Zapečené brambory s kuřecím masem, salát

Kynuté knedlíky s povidly, káva

Farářovo tajemství, bramborová kaše, kompot

Poznámka: Mléko může být s ovocnou nebo kakaovou příchutí a po celý den je pitný režim doplněn čajem.
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Bramborové špalky s uzeným, kysané zelí

Smažené rybí filé, vařený brambor, kompot
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Hovězí znojemská, rýže
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Záhorácký závitek, vařený brambor

Bratislavská plec, těstoviny

PO

PÁ PÁ

ČT

ÚT ÚT

STST

ČT

Seznam alergenů naleznete na nástěnce MŠ

Změna jídleníčku vyhrazena Jídlo je určeno k okamžité spotřebě.
Jídlo připravila: Věra Hlubinková

Jídelníček sestavila: Magdaléna Šmídová 


