Pondělí
13.9.2021
Rohlík 3 ks, máslo, sýr tavený 50g, čaj/al. 1,7/
přesnídávka a svačina: pudinkový dezert/al. 7/
Oběd: polévka - slepičí s těstovinou/al. 1,6,9/
I. Kuřecí nudličky na mexické zelenině, dušená rýže/al. 1,3/
II. Játrová omáčka, knedlík/al. 1,3,6,9/
III.
Večeře:
I. Vepřové žebírko přírodní, italské těstoviny/al. 1,6,9/
II. Ovocný balíček
III.
Úterý
14.9.2021
Snídaně:
Rohlík 2 ks, máslo, jogurt, čaj/al. 1,7/
přesnídávka a svačina: chléb, pomazánka rybí, ovoce/al. 1,4,7/
Oběd: polévka - rajčatová s rýží/al. 1,6/
I. Čevapčiči s hořčicí a cibulí, vařené brambory/al. 1,10/
II. Vařené vejce, čočka na kyselo, okurka, chléb/al. 1,3/
III.
Večeře:
I. Krupicová kaše sypaná skořicí, ananasový kompot/al. 1,7/
II. Ovocný balíček
III.
Středa
15.9.2021
Snídaně:
Anglický rohlík, čaj/al. 1,7/
přesnídávka a svačina: chléb, pomazánka pažitková/al. 1,7/
Oběd: polévka - brokolicová/al. 1,6/
I. Perkelt z krůtího masa, knedlík, ovoce/al. 1,3,7/
II. Těstoviny sypané mákem, ovoce/al. 1,7/
III.
Večeře:
I. Kuřecí nudličky přírodní, kuskus se zeleninou/al. 1,3/
II. Ovocný balíček
III.
Čtvrtek
16.9.2021
Snídaně:
Kobliha 2 ks, mléko 0,5 l, čaj/al.1,3,6,7,12/
přesnídávka a svačina: rohlík 2 ks, máslo, sýr tavený/al. 1,7/
Oběd: polévka - hovězí s těstovinou/al. 1,6,9/
I. Moravský vrabec, kysané zelí, bramborový knedlík/al. 1,3/
II. Kuřecí salát s rýží 350g/pórek, hrášek/, žitný chléb/al. 1/
III.
Večeře:
I. Kuřecí stehno na paprice, knedlík/al. 1,3,7/
II. Ovocný balíček
III.
Pátek
17.9.2021
Snídaně:
Croissant se šunkou a sýrem, čaj/al. 1,3,7,10/
přesnídávka a svačina: rohlík, smetanový krém, ovoce/al.1,7/
Oběd: polévka - fazolová/al. 1,6,9/
I. Smažený kuřecí řízek, vařené brambory s petrželkou, okurkový salát/al. 1,3,7/
II. Štrůdl s jablky/z listového těsta/, mléko/al. 1,3,7/
III.
Balíček:
Bagetka s kuřecími nugetkami 160g, fruko/al. 1,3,7,10/
Snídaně:

,

.

Nápoje k hlavnímu jídlu: čaj, káva s mlékem, ovocný nápoj

Potravinové alergeny: Obsahuje 1 - obiloviny obsahující lepek, 2 - korýši, 3 - vejce, 4 - ryby, 5 - arašídy, 6 - sója, 7 - mléko,
8 - skořápkové plody, 9 - celer, 10 - hořčice, 11 - sezamová semena, 12 - oxid siřičitý a siřičitany, 13 - vlčí bob, 14 - měkkýši
Libuše Valová - vedoucí stravování; schválila: ředitelka SŠIPF Brno.
* Jídlo je určeno k okamžité spotřebě. Změna jídelníčku a alergenů vyhrazena. *

