Jídelníček od 17. 12. 2018 do 21. 12. 2018

Stránka č. 1

Školní jídelna Korunovační, Korunovační 8, Praha 7

pondělí 17. 12. 2018
Oběd
Polévka:

Svačinka

Menu 1:
Menu 2:
Nápoj:

Čočková s kroupami a zeleninou (obsahuje alergeny:1c,09)
Špagety se sýrovou omáčkou sypané polníčkem, paprika (obsahuje alergeny:1a,03,07)
Drůbeží masová směs, rýže
Bílá káva, čaj s citrónem, voda s mátou (obsahuje alergeny:1b,1c,07)
Zákusek: Mandarinka

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

Rohlík, pomazánka sýrová, paprika, jablko (obsahuje alergeny:1a,07)
Chléb norský, pomazánkové máslo, vejce, mrkev (obsahuje alergeny:1a,1b,1c,1d,03,07,11)
Dalamánek, mozarella, rajče, bazalka, jablko (obsahuje alergeny:1a,06,07)
2xrohlík, pomazánkové máslo, šunka, sýr, mrkev (obsahuje alergeny:1a,06,07)

úterý 18. 12. 2018
Oběd
Polévka:

Svačinka

Menu 1:
Menu 2:
Nápoj:

Kmínová s kapáním (obsahuje alergeny:1a,03,09)
Moravský vrabec, zelí, bramborový knedlík (obsahuje alergeny:1a,03,07,10,12)
Květákový nákyp, brambor, rajče (obsahuje alergeny:1a,03)
Džus, voda s mátou a citrónem

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

Rohlík, pomazánka sýrová, paprika, jablko (obsahuje alergeny:1a,07)
Chléb norský, pomazánkové máslo, vejce, mrkev (obsahuje alergeny:1a,1b,1c,1d,03,07,11)
Dalamánek, mozarella, rajče, bazalka, jablko (obsahuje alergeny:1a,06,07)
2xrohlík, pomazánkové máslo, šunka, sýr, mrkev (obsahuje alergeny:1a,06,07)

středa 19. 12. 2018
Oběd
Polévka:

Svačinka

Menu 1:
Menu 2:
Nápoj:

Dýňovo-mrkvová se smetanou (obsahuje alergeny:1a,07)
Nudle s tvarohem (obsahuje alergeny:1a,03,07)
Maďarský guláš, houskový knedlík (obsahuje alergeny:1a,03,07)
Ochucené mléko, sirup, voda s mátou a citrónem (obsahuje alergeny:07)
Zákusek: Banán

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

Rohlík, pomazánka sýrová, paprika, jablko (obsahuje alergeny:1a,07)
Chléb norský, pomazánkové máslo, vejce, mrkev (obsahuje alergeny:1a,1b,1c,1d,03,07,11)
Dalamánek, mozarella, rajče, bazalka, jablko (obsahuje alergeny:1a,06,07)
2xrohlík, pomazánkové máslo, šunka, sýr, mrkev (obsahuje alergeny:1a,06,07)

čtvrtek 20. 12. 2018
Oběd
Polévka:
Menu 1:
Menu 2:
Nápoj:

Brokolicová (obsahuje alergeny:1a,03,07)
Tilápie po mlynářsku, staročeský bramborový salát (obsahuje alergeny:1a,03,04,10,12)
Fazolový salát se zeleninou, vejce, pečivo (obsahuje alergeny:1a,1b,03)
Mléko, džus, voda s mátou a citrónem (obsahuje alergeny:06)
Zákusek: Marilka vánoční (obsahuje

alergeny:1a,05,06,07,08,11)

Svačinka

Menu 1:
Menu 2:
Menu 3:
Menu 4:
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Rohlík, pomazánka sýrová, paprika, jablko (obsahuje alergeny:1a,07)
Chléb norský, pomazánkové máslo, vejce, mrkev (obsahuje alergeny:1a,1b,1c,1d,03,07,11)
Dalamánek, mozarella, rajče, bazalka, jablko (obsahuje alergeny:1a,06,07)
2xrohlík, pomazánkové máslo, šunka, sýr, mrkev (obsahuje alergeny:1a,06,07)
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Stránka č. 2

Školní jídelna Korunovační, Korunovační 8, Praha 7

pátek 21. 12. 2018
Oběd
Polévka:

Svačinka

Menu 1:
Menu 2:
Nápoj:

Rybí krémová (obsahuje alergeny:1a,04,07,09)
Vepřová pečeně, zelenina na másle s pažitkou, brambor (obsahuje alergeny:1a,07)
Těstovinový salát s pórkem a kukuřicí, zeleninová obloha (obsahuje alergeny:1a,03,07,10)
Ovocný nápoj, voda s mátou a citrónem
Zákusek: Jablko

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

Rohlík, pomazánka sýrová, paprika, jablko (obsahuje alergeny:1a,07)
Chléb norský, pomazánkové máslo, vejce, mrkev (obsahuje alergeny:1a,1b,1c,1d,03,07,11)
Dalamánek, mozarella, rajče, bazalka, jablko (obsahuje alergeny:1a,06,07)
2xrohlík, pomazánkové máslo, šunka, sýr, mrkev (obsahuje alergeny:1a,06,07)

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

08 - Skořápkové plody (ořechy) a výrobky z nich.

07 - Mléko a výrobky z něj.

07 - Mléko a výrobky z něj.

09 - Celer a výrobky z něj.

09 - Celer a výrobky z něj.

1a - Obilniny obsahující lepek - pšenice.

10 - Hořčice a výrobky z ní.

1d - Obilniny obsahující lepek - oves.

03 - Vejce a výrobky z nich.

11 - Sezamové semená a výrobky z nich.

03 - Vejce a výrobky z nich.

04 - Ryby a výrobky z nich.

12 - Oxid siřičitý a siřičitany v koncentracích nad 10 mg/kg 07 - Mléko a výrobky z něj.
- 10 mg/l.

05 - Arašídy a výrobky z nich.

1b - Obilniny obsahující lepek - žito.

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

03 - Vejce a výrobky z nich.

07 - Mléko a výrobky z něj.

1c - Obilniny obsahující lepek - jeèmen.
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11 - Sezamové semená a výrobky z nich.
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