Jídelníček od 18. 10. 2018 do 26. 10. 2018

Stránka č. 1

Školní jídelna Korunovační, Korunovační 8, Praha 7

čtvrtek 18. 10. 2018
Oběd
Polévka:

Svačinka

Menu 1:
Menu 2:
Nápoj:

Z růžičkové kapusty (obsahuje alergeny:1a)
Masové koule v rajské omáčce, rýže (obsahuje alergeny:1a,03,07)
Brambor, vejce, špenát (obsahuje alergeny:1a,03,07)
Čaj ovocný, voda s mátou a citrónem
Zákusek: Mléčný pohár (obsahuje alergeny:07)

Menu 1:
Menu 2:
Menu 3:
Menu 4:

Rohlík, pomazánka vajíčková, mrkev (obsahuje alergeny:1a,03,07)
Chléb norský, pom.máslo, strouhaný sýr, jablko (obsahuje alergeny:1a,1b,1c,1d,07,11)
Slunečnicová bulka, rajče, mozarella, bazalka, jablko (obsahuje alergeny:1a,06,07)
2xrohlík, pom.máslo, šunka, sýr, mrkev (obsahuje alergeny:1a,06,07)

pátek 19. 10. 2018
Oběd
Polévka:

Svačinka

Menu 1:
Menu 2:
Nápoj:

Drůbeží s květákem (obsahuje alergeny:07)
Maďarský guláš, houskový knedlík (obsahuje alergeny:1a,03,07)
Kuře pečené, bramborová kaše, paprika (obsahuje alergeny:1a,07)
Bílá káva, džus, voda s mátou a citrónem (obsahuje alergeny:1b,1c,07)
Zákusek: Jablko

Menu 1:
Menu 2:
Menu 3:
Menu 4:

Rohlík, pomazánka vajíčková, mrkev (obsahuje alergeny:1a,03,07)
Chléb norský, pom.máslo, strouhaný sýr, jablko (obsahuje alergeny:1a,1b,1c,1d,07,11)
Slunečnicová bulka, rajče, mozarella, bazalka, jablko (obsahuje alergeny:1a,06,07)
2xrohlík, pom.máslo, šunka, sýr, mrkev (obsahuje alergeny:1a,06,07)

pondělí 22. 10. 2018
Oběd
Polévka:

Svačinka

Menu 1:
Menu 2:
Nápoj:

Maďarská čočková (obsahuje alergeny:1a,06)
Bramborový guláš, chléb (obsahuje alergeny:1a,1b)
Kuřecí maso s řapíkatým celerem, rýže
Bílá káva, čaj ovocný, voda s mátou (obsahuje alergeny:1b,1c,07)
Zákusek: Bluma

Menu 1:
Menu 2:
Menu 3:
Menu 4:

Rohlík, pomazánka tuňáková, mrkev (obsahuje alergeny:1a,04,07)
Chléb norský, pom.máslo, vejce, mrkev (obsahuje alergeny:1a,1b,1c,1d,03,07,11)
Slunečnicová bulka, mozarella, rajče, bazalka, jablko (obsahuje alergeny:1a,06,07)
2xrohlík, pom.máslo, sýr, šunka, jablko (obsahuje alergeny:1a,06,07)

úterý 23. 10. 2018
Oběd
Polévka:

Svačinka

Menu 1:
Menu 2:
Nápoj:

S játrovou rýží (obsahuje alergeny:1a,03,09)
Vepřové po italsku, těstoviny (obsahuje alergeny:1a,03,07)
Hejk na řecký způsob, bramborová kaše (obsahuje alergeny:04,07)
Džus, voda s mátou a citrónem
Zákusek: Míchaná zelenina

Menu 1:
Menu 2:
Menu 3:
Menu 4:

Rohlík, pomazánka tuňáková, mrkev (obsahuje alergeny:1a,04,07)
Chléb norský, pom.máslo, vejce, mrkev (obsahuje alergeny:1a,1b,1c,1d,03,07,11)
Slunečnicová bulka, mozarella, rajče, bazalka, jablko (obsahuje alergeny:1a,06,07)
2xrohlík, pom.máslo, sýr, šunka, jablko (obsahuje alergeny:1a,06,07)
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Stránka č. 2

Školní jídelna Korunovační, Korunovační 8, Praha 7

středa 24. 10. 2018
Oběd
Polévka:

Svačinka

Menu 1:
Menu 2:
Nápoj:

Bramborový krém (obsahuje alergeny:1a,09)
Krůtí po zahradnicku, bramborové špalíčky (obsahuje alergeny:1a,03,07)
Rýžová kaše se skořicovými jablíčky (obsahuje alergeny:07)
Ovocný nápoj, voda s mátou a citrónem
Zákusek: Banán

Menu 1:
Menu 2:
Menu 3:
Menu 4:

Rohlík, pomazánka tuňáková, mrkev (obsahuje alergeny:1a,04,07)
Chléb norský, pom.máslo, vejce, mrkev (obsahuje alergeny:1a,1b,1c,1d,03,07,11)
Slunečnicová bulka, mozarella, rajče, bazalka, jablko (obsahuje alergeny:1a,06,07)
2xrohlík, pom.máslo, sýr, šunka, jablko (obsahuje alergeny:1a,06,07)

čtvrtek 25. 10. 2018
Oběd
Polévka:

Svačinka

Menu 1:
Menu 2:
Nápoj:

Vývar s tarhoňou (obsahuje alergeny:1a,03,09)
Znojemská hovězí pečeně , houskový knedlík (obsahuje alergeny:1a,03,07,10,12)
Salát z cizrny, kuskusu a rajčat, bagetka (obsahuje alergeny:1a,07)
Kakao, čaj s citrónem, voda s mátou (obsahuje alergeny:06,07)
Zákusek: Hruška

Menu 1:
Menu 2:
Menu 3:
Menu 4:

Rohlík, pomazánka tuňáková, mrkev (obsahuje alergeny:1a,04,07)
Chléb norský, pom.máslo, vejce, mrkev (obsahuje alergeny:1a,1b,1c,1d,03,07,11)
Slunečnicová bulka, mozarella, rajče, bazalka, jablko (obsahuje alergeny:1a,06,07)
2xrohlík, pom.máslo, sýr, šunka, jablko (obsahuje alergeny:1a,06,07)

pátek 26. 10. 2018
Oběd
Polévka:

Svačinka

Menu 1:
Menu 2:
Nápoj:

Zeleninová s vločkami (obsahuje alergeny:1d,09)
Vepřová pečeně, brambor, baby mrkev (obsahuje alergeny:1a)
Polentové trojhránky s rajčaty a paprikou (obsahuje alergeny:07)
Sirup, voda s mátou a citrónem (obsahuje alergeny:07) Zákusek: Jogurt

Menu 1:
Menu 2:
Menu 3:
Menu 4:

Rohlík, pomazánka tuňáková, mrkev (obsahuje alergeny:1a,04,07)
Chléb norský, pom.máslo, vejce, mrkev (obsahuje alergeny:1a,1b,1c,1d,03,07,11)
Slunečnicová bulka, mozarella, rajče, bazalka, jablko (obsahuje alergeny:1a,06,07)
2xrohlík, pom.máslo, sýr, šunka, jablko (obsahuje alergeny:1a,06,07)

Seznam alergenu:
04 - Ryby a výrobky z nich.

07 - Mléko a výrobky z něj.

1d - Obilniny obsahující lepek - oves.

06 - Sójové boby (soja) a výrobky z nich.

09 - Celer a výrobky z něj.

03 - Vejce a výrobky z nich.

07 - Mléko a výrobky z něj.

10 - Hořčice a výrobky z ní.

07 - Mléko a výrobky z něj.

1a - Obilniny obsahující lepek - pšenice.

12 - Oxid siřičitý a siřičitany v koncentracích nad 10 mg/kg 09 - Celer a výrobky z něj.
- 10 mg/l.

03 - Vejce a výrobky z nich.

1b - Obilniny obsahující lepek - žito.

04 - Ryby a výrobky z nich.

1c - Obilniny obsahující lepek - jeèmen.

06 - Sójové boby (soja) a výrobky z nich.

07 - Mléko a výrobky z něj.
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11 - Sezamové semená a výrobky z nich.
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