
                                 J   í  d  e  l  n  í      l  í  s  t  e  k 
     20  .  6.  - 1. 7.  2022            

Pondělí Polévka z pečených rajčat s červenou čočkou alergeny –  mléko                    

20. 6. Vepřová pečeně, dušená kapusta, brambory, ovoce – děti, mošt nebo voda s pomerančem 
alergeny – pšen. mouka                   

Úterý                     Polévka bramborová alergeny – pšen. mouka, mléko,  celer           

 21. 6. Pečené kuře s bylinkovým kořením, bulgur, kompot, čaj s citrónem nebo  
voda s pomerančem alergeny – 0

Středa Polévka hovězí s játrovou rýží alergeny - pšen. mouka, vejce, mléko, celer

22. 6. Vepřový perkelt, těstoviny, pudink s piškoty a ovocem, čaj bylinkový nebo            
voda s pomerančem alergeny – pšen. mouka, mléko                         

 

Čtvrtek Polévka z vaječné jíšky alergeny –  pšen. mouka, vejce, celer

23. 6. Bretaňské fazole, chléb, ledový salát s mrkví, ovoce, čaj šípkový nebo
voda s pomerančem alergeny – pšen.a žitná mouka 

Pátek Polévka česneková krémová alergeny -  mléko  

24. 6.                      Obalovaná ryba, bramborová kaše, mrkev s jablky, čaj ovocný nebo                    
     voda s pomerančem alergeny –  pšen. mouka, ryba, mléko

 

                                                                                 

Pondělí Polévka slepičí krémová alergeny –  mléko 

27. 6. Rizoto z vepřového masa, okurkový salát, ovoce – děti, sirup  nebo                      
voda s pomerančem alergeny – mléko     

Úterý Polévka luštěninová alergeny -  mléko 

28. 6. Zeleninové karbenátky, brambory šťouchané s máslem a pažitkou, paprikový salát se 
zelím, čaj  citrónem nebo voda s pomerančem alergeny – pšen. mouka, vejce, mléko, celer

Středa Polévka krkonošská zelňačka  alergeny – pšen. mouka, mléko       

29. 6.          Buchty s tvarohem nebo povidly, kakao nebo krupičná kaše sypaná grankem, kompot, 
ovoce, voda s pomerančem alergeny – pšen. mouka, vejce, mléko

Čtvrtek Děti – Burger s masem a zeleninou, ovoce, sladkost, sirup

Polévka pórková s ovesnými vločkami alergeny –  ovesné vločky, mléko

30. 6. Masové koule v rajské omáčce, houskový knedlík, sirup nebo voda s pomerančem
alergeny – pšen. mouka, vejce, mléko                 

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

 1. 7.                        Halušky se zelím a slaninou, ovoce, čaj ovocný nebo voda s pomerančem alergeny – pšen. 
mouka  

Vaříme z čerstvých surovin. V tomto jídelníčku jsme použili tuto sezónní zeleninu: cibule, česnek, mrkev, celer,  
kapusta, ledový salát, okurky, paprika, zelí bílé, zelí kysané, pórek 


