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Pondělí 22.5.2023
Polévka vločková s vejci  (A: 03,06,07,09)Pol. BLP
Plněné bramborové knedlíky, kyselé zelí, džus  (A: 06)Oběd BLP
Polévka vločková s vejci  (A: 01,03,06,07,09)Polévka
Plněné bramborové knedlíky, kyselé zelí, džus  (A: 01,01a,06)Oběd 1Gym
Penne těstoviny s brokolicí a sušenými rajčaty sypané sýrem, džus  (A:
01,01a,03,06,07,09,10)

Oběd 2Gym

Úterý 23.5.2023
Polévka zeleninová s jáhly  (A: 07,09)Pol. BLP
Krůtí po bratislavsku, těstoviny, džus  (A: 06,07,09,10)Oběd BLP
Polévka zeleninová s bulgurem  (A: 01,01a,07,09)Polévka
Krůtí po bratislavsku, těstoviny, džus  (A: 01,01a,03,06,07,09,10)Oběd 1Gym
Bramborový guláš, chléb, džus  (A: 01,01a,01b,06,07)Oběd 2Gym

Středa 24.5.2023
Kulajda  (A: 03,06,07)Pol. BLP
Vepřové rizoto po srbsku se sýrem, kyselé okurky, čaj se sirupem  (A: 06,07,10)Oběd BLP
Kulajda  (A: 01,01a,03,07)Polévka
Vepřové rizoto po srbsku se sýrem, kyselé okurky, čaj se sirupem  (A: 01,06,07,10)Oběd 1Gym
Zapečné rybí filé se zeleninou a sýrem, brambory maštěné máslem sypané jarní
cibulkou, čaj se sirupem  (A: 04,07)

Oběd 2Gym

Čtvrtek 25.5.2023
Drůbeží vývar s masem a nudlemi  (A: 07,09)Pol. BLP
Dukátové buchtičky s vanilkovým krémem, ovocný čaj  (A: 03,06,07)Oběd BLP
Drůbeží vývar s masem a nudlemi  (A: 01,01a,07,09)Polévka
Dukátové buchtičky s vanilkovým krémem, ovocný čaj  (A: 01,01a,03,06,07)Oběd 1Gym
Holandský řízek, bramborová kaše, ledový salát, ovocný čaj  (A: 01,01a,03,06,07)Oběd 2Gym

Pátek 26.5.2023
Čočková polévka  (A: 06)Pol. BLP
Kuřecí prso na kmíně, bramborová kaše, mrkvový salát s ananasem, džus  (A:
06,07,12)

Oběd BLP

Čočková polévka  (A: 01,01a,06)Polévka
Kuřecí prso na kmíně, bramborová kaše, mrkvový salát s ananasem, džus  (A:
01,03,06,07,09,12)

Oběd 1Gym

Palačinky se špenátem a smetanou sypané sýrem, džus  (A: 01,01a,03,06,07)Oběd 2Gym
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Seznam alergenů: Obiloviny obsahující lepek    
Obiloviny - pšenice           
Obiloviny - žito              
Vejce                         
Ryby
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Sójové boby (sója)            
Mléko                         
Celer                         
Hořčice                       
Oxid siřičitý a siřičitany

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

Jídlo je určeno k okamžité spotřebě. Změna jídelníčku a alergenu vyhrazena. V dietě BLP je používáno
bezlepkové pečivo a k přípravě pokrmů bezlepkové směsi.


