
Jídelní lístek 
22.6-26.6.2020 

 

 

Pondělí:  

Frankfurtská s párkem 1a,3,7,9 

1. 100g Srbský vepřový plátek, divoká rýže 1a,7,9,11 

 

Úterý:  

Vepřový vývar se sýrovým kapáním 1a,3,7 

1. 100g Přírodní kuřecí plátek na slanině, špécle, 1a,3,7 

 

Středa:  

Dršťková polévka z hlívy ústřičné 1a,3,7,9 

1. 100g Kap. karbanátek s uz. masem, bramb. kaše, kys. okurka 1a,3,7, 

2. Lívance s ovocným rozvarem a zakysanou smetanou 1a,3,7 

 

Čtvrtek:  

Kuřecí vývar s masem a tarhoňou 1a,3,7,9 

1. 100g Vepřový plátek, bílá houbová omáčka, houskové knedlíky 1a,3,7, 

 

Pátek:  

Krémová špenátová s krutony 1a,3,7, 

1. 200g Kuřecí stehno pečené, vařené brambory, rajčatový salát 1a,3,7 

   

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 
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