
Jídelníček 

Datum od 9. 7. 2018 do 13. 7. 2018 Alergeny 

Pondělí 

Přesnídávka pomazánka z taveného sýra , chléb, rajče, mléko 1a,  7 

Polévka květáková 1a, 9 

Oběd kuře na smetaně,  knedlík, čaj  1a, 3, 7 

Svačina ovesná kaše, čaj 1a, 3 

Úterý 

Přesnídávka drožďová pomazánka , chléb, kapie , mléko 1a, 7 

Polévka fazolová 1a, 9 

Oběd hovězí přírodní plátek , bramborové špecle, kompot,  čaj   1a,3 

Svačina grahamový rohlík s pomazánkovým máslem, kakao 1a, 7 

Středa 

Přesnídávka pomazánka z Nivy , chléb, okurek, mléko 1a, 7 

Polévka vločková 1a, 9 

Oběd masové rizoto se zeleninou , sypané sýrem,  čaj  7 

Svačina vánočka s nutelou , bílá káva 1a, 7 

Čtvrtek 

Přesnídávka budapešťská pomazánka , chléb, kedluben, mléko 1a, 7 

Polévka slepičí s nudelmi 1a,3,9 

Oběd sekaná pečeně, brambory, hlávkový salát , čaj 1a 

Svačina čokokuličky s mlékem  1a, 3 

Pátek 

Přesnídávka masová pomazánka , chléb, rajče, jablko,  čaj 1a, 7 

Polévka frankfurtská 1a, 9 

Oběd Honzovy buchty, ovoce,  čaj  1a, 3, 7 

Svačina pletýnka s máslem, obložená šunkou , ochucené mléko 1a, 7  

cSpecifikace alergenů:  
1. Obilniny obsahující lepek -a.pšenice, b.žito,c. ječmen,d. oves,e. špalda,f. 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 ní 
6. Sojové boby /sója/ a výrobky z nich 
7. Mléko a výrobky z něj 
8. Skořábková plody- mandle, lískové ořechy, vlašské ořechy, kešu ořechy, pekanové ořechy, 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, ml/kg, l, vyjádřeno SO2 
13. Vlčí bob /lupina/ a výrobky z něj 
14. Měkkýši a výrobky z nich 

                    Vedoucí jídelny: Knotová Martina 

Kuchařky: Šimková Irena, Sklenářová Miroslava 

Kontakt: Tel: 572 588 260; www.mistrice.cz 

Změna jídelníčku vyhrazena 

 


