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

  19. 4.  2021  – 30. 4. 2021

Pondělí   Polévka fazolová alergeny – pšen. mouka, celer    

19. 4.                 Zapečené špagety se sýrem, červená řepa se zakysanou smetanou, sirup nebo        
voda  s citrónem alergeny – pšen. mouka, mléko 

Úterý Polévka zeleninová s drožďovými knedlíčky alergeny – pšen. mouka, vejce, celer

20. 4. Vejce, koprová omáčka, brambory, ovoce – děti, čaj s citrónem nebo                      
voda s citrónem alergeny -  pšen. mouka, vejce, mléko

Středa Polévka hovězí se sýrovým kapáním alergeny -  pšen. mouka, vejce, mléko, celer

21. 4. Pečená kuřecí stehna, bulgur, kompot, čaj šípkový nebo voda s citrónem 
alergeny – pšen. mouka

 

Čtvrtek Polévka maďarská rybí alergeny – pšen. mouka, ryba, mléko, celer

22. 4. Buchtičky s krémem, ovoce, kakao nebo voda s citrónem alergeny – pšen. mouka, vejce, mléko

 

Pátek Polévka žampiónová krémová alergeny – pšen. mouka, mléko

23. 4. Vepřové ražničí, brambory, pikantní dresink, obloha, čaj ovocný nebo                    
voda s citrónem alergeny -  mléko, hořčice

                                              
Pondělí Polévka květáková s brokolicí alergeny – pšen. mouka, mléko                                                         
26. 4. Bretaňské fazole, zelí bílé s paprikou, chléb, ovoce, čaj se sirupem nebo                

voda s citrónem alergeny – pšen. a žitná mouka                  

Úterý Polévka rajská s těstovinou alergeny  -  pšen. mouka       

27. 4. Obalované filé, bramborová kaše, mrkev s jablky, sirup nebo voda s citrónem    
alergeny – pšen. mouka, ryba, mléko    

                   

Středa Polévka gulášová alergeny – pšen. mouka 

28. 4. Hovězí maso na slanině, rýže, okurkový salát, čaj ovocný nebo voda s citrónem    
alergeny  – pšen. mouka

Čtvrtek Polévka čočková alergeny – pšen. mouka

29. 4. Těstoviny GÁGORÍKY s krůtím ragú, jogurt- děti, čaj zelený nebo                        
voda s citrónem alergeny –pšen. mouka, mléko

Pátek. Polévka hovězí s játrovou rýží  alergeny – pšen. mouka, vejce, celer        
30. 4. Smažený kapustový karbenátek, bramborový salát, čaj ovocno-bylinný nebo          

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

   

 

Vaříme z čerstvých surovin. Tento týden jsme použili tuto sezónní zeleninu: cibule, česnek, celer, mrkev, 
petržel, červená řepa,květák, brokolice, zelí bílé, paprika,okurky, kapusta


