
                                                                                                                                               

J  í  d  e  l  n  í      l  í  s  t  e  k 

  22. 6.  2020  –   3. 7. 2020 

 

 

Pondělí   Polévka cizrnová se sumečkem alergeny – pšen. mouka, mléko, celer           

22. 6.                  Nudle s perníkem nebo mákem, ovoce, sirup nebo voda s citrónem alergeny – pšen. mouka 

      

Úterý Polévka z fazolových lusků alergeny – pšen. mouka, mléko       

23. 6. Treska s brokolicí a sýrem, bramborová kaše, mrkev s jablky, čaj ovocný nebo voda s citr.  

 alergeny -  pšen. mouka,  vejce, ryba, mléko 

 

Středa Polévka hrstková alergeny – pšen. mouka, celer 

24. 6. Hovězí tokáň, rýže s pečenou těstovinou, okurkový salát, čaj ovocný nebo                               

 voda s citrónem alergeny – pšen.. mouka 

    

Čtvrtek Polévka hovězí s těstovinou alergeny -  pšen. mouka, celer 

25. 6. Vepřová pečeně, míchaná zelenina, brambory, pudink s ovocem, čaj ovocný nebo 

  voda s citrónem  alergeny  –  pšen. mouka, mléko, celer 

   

Pátek Polévka špenátová alergeny – pšen. mouka, vejce 

26. 6. Zapečené brambory s uzeným masem, rajčatový salát, sirup nebo voda s citrónem   
 alergeny – pšen. mouka, vejce, mléko 

        

 

                          

Pondělí Polévka květáková alergeny – pšen. mouka , mléko                                                                                         

29. 6. Zbojnická játra, rýže, zelí bílé s paprikou, čaj ov.-bylinný nebo voda s citrónem  alergeny - 

 pšen. mouka   

 

Úterý Polévka z kysaného zelí s krupkami alergeny -  mléko 

30. 6. Zapečené špagety se sýrem, rajčatový salát s květákem, čaj ov.-bylinný nebo                                 

 voda s citrónem alergeny– pšen. mouka, mléko 

                    

Středa Polévka hovězí s těstovinou a jáhly alergeny – pšen. mouka, vejce, celer 

 1. 7. Přír. kuřecí řízek, fazolové lusky s česnekem, brambory, čaj ov.-bylinný nebo voda s citrónem 
 alergeny – pšen. mouka 

  

Čtvrtek Polévka bramborová alergeny – pšen. mouka, celer 

 2. 7. Čočka na kyselo, chléb, ovoce, zelí bílé s mrkví, sirup nebo voda s citrónem alergeny – pšen. a 

 žitná mouka    

 

Pátek. Polévka frankfurtská s fazolemi alergeny  -  pšen. mouka                                                                

3. 7. Hovězí pečené na zelenině, brambory, okurkový salát, sirup nebo voda s citrónem 
 alergeny – pšen. mouka 

 

           

Vaříme z čerstvých surovin. Tento týden jsme použili tuto sezónní zeleninu: cibule, česnek, celer, mrkev, 

fazolové lusky, okurky, paprika, řap. celer, rajčata, špenát, zelí bílé a kysané, květák 

                                      


