
alergeny alergeny

svačina Ovocná přesnídávka s piškoty, mléko 1a,7 svačina Čokoládové kuličky s mlékem, ovoce 1,1a,7

Polévka bramboračka 1,3,7,9 Polévka žampionová s bramborem 1,9

Kuřecí po čínsku, rýže, salát 1,7,9 Mexický guláš s rýží 1

svačina Chléb, vajíčková pomazánka, zelenina, mléko 1,1a,3,7 svačina Rohlík, rybičková pomazánka, zelenina, mléko 1,1a,4,7

svačina Toust. chléb, tuňáková pom., zelenina, mléko 1,1a,4,7 svačina Palačinky s marmeládou, ovoce, mléko 1,1a,3,7

Hovězí vývar s nudlemi 1,3,9 Polévka zeleninová 1,3,9

svačina Rohlík s marmeládou, ovoce, mléko 1,1a,7 svačina Chléb, máslo, vařené vejce, zelenina, mléko 1,1a,3,7

svačina Domácí pribináček s piškoty, ovoce 1a,7 svačina Chléb, pom. máslo s cibulkou, zelenina, mléko 1,1a,7

Polévka čočková 3,9 Polévka celerová, smažený hrášek 1,3,7,9

Pastýřská pochoutka, šťouchané brambory

(obsahuje vepřové maso a vepřová játra)

svačina Chléb, sýrová pomazánka, ovoce, mléko 1,1a,7 svačina Rohlík, tvarohová pomazánka, ovoce 1,1a,7

svačina Rohlík, domácí paštika, zelenina, mléko 1,1a,7 svačina Rohlík, cizrnová pomazánka, zelenina, mléko 1,1a,3,7,11

Polévka gulášová 1 Kuřecí vývar s drobením 1,3,9

svačina Chléb, šunkové pomazánkové máslo, ovoce 1,1a,7 svačina Chléb, máslo, šunka, ovoce, mléko 1,1a,7

svačina Jablečný štrůdl, mléko 1,1a,3,7 svačina Zapečené tousty, zelenina, mléko 1,1a,7

Polévka vločková 1,9 Polévka špenátová s krutony 1,7,9

svačina Rohlík, máslo, plátkový sýr, ovoce, mléko 1,1a,7 svačina Ovocný koláč, mléko 1,1a,3,7

JÍDELNÍ LÍSTEK
29.1. - 2.2.2018 5.2. - 9.2.2018
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Hovězí maso, křenová omáčka, housk. knedlík Italské lasagne, salát

Poznámka: Mléko může být s ovocnou nebo kakaovou příchutí a po celý den je pitný režim doplněn čajem.

oběd

1,7

Vepřový plátek, fazolové lusky, vařený brambor

Pečené kuřecí stehno, jihočeská lepenice
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Tvarohové knedlíčky přelité ovocným pyré
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1,3,7,9

Smažený karbanátek, bramborová kaše, kompot

Haburská kýta, houskový knedlík
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Seznam alergenů naleznete na nástěnce MŠ

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

Jídelníček sestavila: Magdaléna Šmídová 
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