Pondělí
1.11.2021
Rohlík 3 ks, máslo, paštika, džem, čaj/al. 1,7,12/
přesnídávka a svačina: mléko 0,25 l/al. 7/
Oběd: polévka - slepičí s těstovinou/al. 1,6,9/
I. Krůtí roláda, hrášková rýže, obloha-červené zelí/al. 1,3/
II. Vařené vejce, čoka na kyselo, okurka, chléb/al. 1,3/
III.
Večeře:
I. Milánské špagety/al. 1,6,9/
II. Ovocný balíček
III.
Úterý
2.11.2021
Snídaně:
Kobliha s marmeládou, čaj/al. 1,3,6,7,12/
přesnídávka a svačina: chléb, pomazánka salámová pikantní, ovoce/al. 1,3,7,10/
Oběd: polévka - česneková s bramborem/al. 3,6,9/
I. Vepřový guláš, houskový knedlík, cibule/al. 1,3/
II. Těstovinový salát s rajčaty, bazalkou a sýrem 350g/al.1,7/
III.
Večeře:
I. Rybí filety/treska/pečené na kmíně, bramborové plátky, tatarská omáčka/al. 3,4,10/
II. Ovocný balíček
III.
Středa
3.11.2021
Snídaně:
Kapsa s párkem 2 ks, čaj/al.1/
přesnídávka a svačina: rohlík 2 ks, máslo, sýr tavený/al. 1,7/
Oběd: polévka - zeleninová/al. 1,6,9/
I. Vepřové žebírko přírodní, italské těstoviny, ovoce/al. 1,6,9/
II. Rýžový nákyp s meruňkami, čokoládová poleva, ovoce/al. 3,7/
III.
Večeře:
I. Plněné bulky 2 ks / opečená pizza sekaná, dresing, ledový salát/al. 1,7,10/
II. Ovocný balíček
III.
Čtvrtek
4.11.2021
Snídaně:
Rohlík 2 ks, máslo, jogurt, čaj/al. 1,7/
přesnídávka a svačina: croissant s nugátovou náplní/al. 1,7/
Oběd: polévka - hovězí s těstovinou/al. 1,6,9/
I. Vařené hovězí maso, koprová omáčka smetanová, vařené brambory/al. 1,3,7/
II. Marocký salát 350g/maso kuřecí/al. 1/
III.
Večeře:
I. Kuřecí stehno na paprice, knedlík/al. 1,3,7/
II. Ovocný balíček
III.
Pátek
5.11.2021
Snídaně:
Müsli Vitalis/kukuřičné lupínky/50g, mléko, čaj/al. 1,6,7,8/
přesnídávka a svačina: chléb s máslem a šunkovým salámem, ovoce/al. 1,7/
Oběd: polévka - gulášová/al. 1,6,9/
I. Kuřecí nudličky na pórku, divoká rýže, ledový salát s rajčaty/al. 1,3/
II. Hanácký koláč, mléko/al. 1,3,7,8/
III.
Balíček:
Pikantní sýrový rohlík 90g, moučník, fruko/al. 1,3,6,7,10/
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. *

