
Jídelní lístek od 19.06.2017
pondělí polévka: zeleninová s drožďovými knedlíčky (1,3,9)

19.06. 1. vepřová kýta po frankfurtsku (1,7)
přílohy: těstoviny (1,3), nápoj: čaj-tropický ostrov, ostatní: 

úterý polévka: mrkvový krém s těstovinou (1)

20.06. 1. kuřecí čína (1)
přílohy: jasmínová rýže, nápoj: ananasový, ostatní: 

2. zapékaný vepř.plátek s broskví a sýrem (1,7)
přílohy: brambor s pažitkou, nápoj: ananasový, ostatní: zel.obloha

středa polévka: bramborová s paprikami (1,7,9)

21.06. 1. máslový řízek (1,3,7)
přílohy: šťouchný brambor s cibulkou (7), nápoj: čaj se sirupem, ostatní: zelenin.obloha (9)

2. halušky s dušenými jablky na karamelu, sypané tvarohem (1,7)
přílohy: , nápoj: čaj se sirupem, ostatní: ovoce

čtvrtek polévka: s játrovými knedlíčky (1,3,7,9)

22.06. 1. vařené vejce, čočka  po srbsku (1,3)
přílohy: chléb na výběr (1), nápoj: 100 % mošt - jablko, ostatní: ovoce

2. zeleninový karbenátek (1,3,9)
přílohy: brambor s máslem (7), nápoj: 100% mošt - jablko, ostatní: ledový salát

pátek polévka: dýňová s osmaž. hráškem (1,7)

23.06. 1. plněná vepřová roláda (1)
přílohy: hrášková rýže s bulgurem (1), nápoj: čaj multivitamínový, ostatní: rajský salát s okurkou

2. kuřecí nudličky na kari (1)
přílohy: kuskus (1), nápoj: čaj multivitamínový, ostatní: rajský salát s okurkou

K pití jako druhou alternativu nabízíme vodu ochucenou citrusovými plody
Změna jídelníčku vyhrazena, jídlo je určeno k okamžité spotřebě
V závorce čísla alergenů, které pokrm obsahuje

Seznam alergenů:
1) OBILOVINY OBSAHUJÍCÍ LEPEK - pšenice, žito, ječmen, oves, špalda, kamut nebo jejich hybridní odrůdy a výrobky z nich
2) KORÝŠI a výrobky z nich
3) VEJCE a výrobky z nich
4) RYBY a výrobky z nich
5) PODZEMNICE OLEJNÁ (arašídy) a výrobky z nich
6) SÓJOVÉ BOBY (sója) a výrobky z nich
7) MLÉKO a výrobky z něj
8) SKOŘÁPKOVÉ PLODY - mandle; lískové, vlašské, kešu, pekanové a para ořechy; pistácie, makadamie a výrobky z nich
9) CELER a výrobky z něj
10) HOŘČICE a výrobky z ní
11) SEZAMOVÁ SEMENA (sezam) a výrobky z nich
12) OXID SIŘIČITÝ A SIŘIČITANY v koncentracích vyšších 10 mg/kg nebo 10 mg/l, vyjádřeno SO2
13) VLČÍ BOB (lupina) a výrobky z něj
14) MĚKKÝŠI a výrobky z nich

Upozornění: Jídlo č. 2  připravujeme od minimálního počtu 10 porcí.
                    Pokud se jídlo č. 2 nevaří informujeme o tom strávníky den předem v jídelně ZŠ Háj.
          

       




