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Jídelní lístek
od

MŠ CHUDENICE

do

Pondělí přesnídávka podmáslový chléb, dudácká pomazánka, cherry rajčátka, caro, sirup (A: 01,03,07)

polévka luštěninová s pórkem (A: 01,07)4.4.

oběd krůtí paprikáš, těstoviny, banán, voda s okurkou (A: 01,03,09)

svačina rohlík se sýrem a plátkem papriky, ovocný čaj (A: 01,03,07)

Úterý přesnídávka vícezrnný uzel s  pomazánkovým máslem, okurka / paprika, čokoláda, kakao, ovocný
čaj (A: 01,03,07)

polévka zeleninová s pohankou (A: 01,09)5.4.

oběd pečené rybí filé na kmíně, šťouchané brambory s pažitkou, ledový salát, voda
spomerančem (A: 01,04,07)

svačina chléb s masovou pomazánkou, mrkev, šípkový čaj (A: 01,03,07)

Středa přesnídávka vícezrnná veka s tvarohovou pomazánkou s koprem, hruška / banán, melta, minerálka
(A: 01,01a,01b,03,05,07,08c)

polévka cibulačka s bramborem (A: 01,09)6.4.

oběd znojemská  s hovězím masem, rýže, zmrzlina, voda s citrónem a jablkem (A: 01,07)

svačina sušický chléb Otík, pomazánka z rybího filé, okurka, sirup (A: 01,03,04,07)

Čtvrtek přesnídávka žitnopšeničný chléb s pomazánkou z tresčích jater, rajče / okurka, ochucené mléko,
ředěný 100% ovocný džus (A: 01,01a,01b,03,04,07)

polévka z vaječné jíšky (A: 01,03,07)7.4.

oběd čočka na kyselo, kyselá okurka, vejce natvrdo, sójový rohlík,  voda s jablkem (A:
01,03)

svačina tmavý toustový chléb s vaječnou pomazánkou (A: 01,03,07)

Pátek přesnídávka knuspi s lučinou, okurka / paprika, caro, ovocný čaj (A: 01,07)

polévka italská rybí (A: 01,04,07,09)8.4.

oběd kuřecí přírodní plátek, brambor, kompot, voda s citronem (A: 07)

svačina slunečnicový chléb se sýrem a plátek rajčete, sirup (A: 01,03,07)

Po celý den je dětem volně k dispozici nemléčný a neslazený nápoj.
Změna jídelníčku vyhrazena dle dodávek, čerstvosti a kvality dodaného zboží.

DOBROU CHUŤ!  přeje kuchařka LENKA KRÁLOVÁ
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Seznam alergenů: Obiloviny obsahující lepek    
Obiloviny - pšenice           
Obiloviny - žito              
Vejce                         
Ryby

05 
07 
08c
09

Arašídy (podzemnice olejná)   
Mléko                         
Skoř. plody - vlašské ořechy  
Celer

Jejich čísla jsou uvedena v závorce za názvem jídla.Jídlo obsahuje alergeny.


