
Jídelní lístek 
1.6-5.6.2020 

 

 

Pondělí:  

Zeleninová se strouháním1a,3,7,9 

1. 100g Vepř. plátek zap. se šun. a sýrem, bramb. kaše, mrkv. salát 1a,3,7 

 

Úterý:  

Hovězí vývar s hráškem a rýží 1a,3,7,9 

1. 100g Lasagne s vepřovým masem1a,3,7 

 

Středa:  

Selská polévka se širokými nudlemi1a,3,7,9 

1. 100g Pivovarský tokáň, houskové knedlíky 1a,3,7 

 

Čtvrtek:  

Vepřový vývar s masem a nudlemi1a,3,7,9 

1. 100g Gnocchi s kuřecím masem a špenátovou omáčkou1a,3,7 

 

Pátek:  

Uzená polévka s kroupami 1a,3,7,9 

1. Smažený květák, vařené brambory, tatarská omáčka1a,3,6,7 

 

   

Změna jídelního lístku vyhrazena! Přejeme Vám dobrou chuť! 

 

 

Tabulka alergenů: 

1. Obiloviny obsahující lepek                                  8. Skořápkové plody, mandle, ořechy 

2. Korýši a výrobky z nich                                       9. Celer a výrobky z něj 

3. Vejce a výrobky z nich                                       10. Hořčice a výrobky z nich  

4. Ryby a výrobky z nich                                        11. Sezamová semena a výrobky z něj 

5. Podzemnice olejná (arašídy)                             12. Oxid siřičitý a siřičitany   

6. Sójové boby a výrobky z nich                            13. Vlčí bob(lupina) a výrobky z nich   

7. Mléko a výrobky z nich                                      14. Měkkýši a výrobky z nich 

 

 

 

 

 

 



Jídelní lístek 
25.5.-29.5.2020 

 

 

Pondělí:  

Zeleninová se strouháním1a,3,7,9 

1. 100g Vepř. plátek zap. se šun. a sýrem, bramb. kaše, mrkv. salát 1a,3,7 

 

Úterý:  

Hovězí vývar s hráškem a rýží 1a,3,7,9 

1. 100g Lasagne s vepřovým masem1a,3,7 

 

Středa:  

Selská polévka se širokými nudlemi1a,3,7,9 

1. 100g Pivovarský tokáň, houskové knedlíky 1a,3,7 

 

Čtvrtek:  

Vepřový vývar s masem a nudlemi1a,3,7,9 

1. 100g Gnocchi s kuřecím masem a špenátovou omáčkou1a,3,7 

 

Pátek:  

Uzená polévka s kroupami 1a,3,7,9 

1. Smažený květák, vařené brambory, tatarská omáčka1a,3,6,7 
   

Změna jídelního lístku vyhrazena! Přejeme Vám dobrou chuť! 

 

 

Tabulka alergenů: 

1. Obiloviny obsahující lepek                                  8. Skořápkové plody, mandle, ořechy 

2. Korýši a výrobky z nich                                       9. Celer a výrobky z něj 

3. Vejce a výrobky z nich                                       10. Hořčice a výrobky z nich  

4. Ryby a výrobky z nich                                        11. Sezamová semena a výrobky z něj 

5. Podzemnice olejná (arašídy)                             12. Oxid siřičitý a siřičitany   

6. Sójové boby a výrobky z nich                            13. Vlčí bob(lupina) a výrobky z nich   

7. Mléko a výrobky z nich                                      14. Měkkýši a výrobky z nich 

 

 

 

 

 

 

 



 
 


