Mateřská škola KYTIČKA.Pod Vodojemem 313/3b.Ústí nad Labem

JIDELNI LISTEK
Od:
Pondělí

19. 11. 2021

svactna:

vanilkový pudink-l,7, ovoce, čaj-lipový s medem

svaclna

chléb s pomazánkovým máslem-1,7, ovoce, jahodový koktejl-7
polévka - slepičívývar s nudličkami-1 ,3,4,6,7,9
smaŽená tilápie-I,3,4,7, brambor, nápoj -pomerančový
kaiserka S ovocnou pomazánkou-1 ,3,7, zelenina, čaj

:

oběd

svaclna
Středa

Do

chléb s pomazánkou ze Žeryé s rajčaty- l,7, ovoce, mléko-7
polévka - cizmová s nočky a zeleninou- l ,3,4,6,] ,9
krůtířecký guláš - 1,7, 10, těstoviny-1'3' nápoj-jablečný

svacrna:

oběd

Úterý

15. 11. 2021

svaclna:
oběd

SVÁTEK

svactna:

Čtvrtek

chléb s pomazánkou z eidamu- 1,7' ovoce' kakao-]
polévka - z červenéčočky-l,3,4,6,7 ,9,
vepřové kousky po zahradnicku- I,9, rýŽe- I, nápoj -rybízový
chléb s pomazánkou z olejovek-1,4,7, zelenina, čaj-višňový

svaclna:
oběd
svaclna:

Pátek

svaclna
oběd
svacrna:

:

sýrový chléb knuspi s ramou-l,3,7, zelenina, čaj-ovocný
polévka - zeleninová s bulgurem- 1
'3 '4'6,'7 '9
šunkofl eky- l, 3,7, četv ená řepa, n ápoj -j ahodový
chléb s pomazánkou medovou-l,7, ovoce' čaj

Uvedené pokrmy obsahují výše označené alergeny Seznam alergenů k nahlédnutí

Ústí nad Labem dne

l2. l1.2021
Pod Vodojemem 31313b,

příspěvková organizace
Ústí ňad Labem
rel: 47?7 44262

pracovnice odpovědná za stravování

Mateřská škola KYTIČKA.Pod Vodojemem 313/3b.Ústí nad Labem

JIDELNI LISTEK
Od:
Pondělí

svactna
oběd

:

19.

1I.2021

chléb s pomazánkovým máslem_1'7, ovoce, jahodový koktejl-7

polévka s lepičívývar s nudličkami- 1

'3

,4,6 ,1 ,9

smažená tilápie-l,3,4,7' brambor' nápoj -pomerančový
kaiserka s ovocnou pomazánkou -1 ,3 ,7 , zelenina, čaj

svaclna
Středa

Do

chléb s pornazánkou ze žervés rajčaty- l,7, ovoce, mlóko-7
polévka - cizmová s nočky a zeleninou- l ,3 ,4,6,1 ,9
krůtířecký guláš - 1,7, 10, těstoviny-1,3, nápoj-jablečný
vanilkový pudink-1,7, ovoce' čaj-lipový s medem

svactna:
oběd
svaclna:

Úterý

15. 11. 2021

svaclna:
oběd

SVÁTEK

svaclna:

Čtvrtek

chléb s pomazánkou z eidamu-l',7

svaclna:
oběd
svačina:

Pátek

svaclna
oběd

'

ovoce' kakao-]

polévka z červenéčočkry-I,3,4,6'1'9'

:

vepřové kousky po zahradnicku- 1, 9, ýže- I, nápoj -rybízový
chléb s pomazánkou z olejovek- 1,4,7 , zelenina' čaj-višňový

sýrový chléb knuspi s ramou-l'3,7, zelenina, čaj-ovocný

polévka zeleninová

s bulgurem- 1 ,3,4,6,'7
'9
četvená řepa, nápoj-jahodový
'
chléb s pomazánkou medovou- l,7, ovoce, čaj

šunkofleky-1 ,3,7

svaclna:

Uvedené pokrmy obsahují výše označené alergeny Seznam alergenů k nahlédnutí

Ústí nad Labem dne 12. l1.2021

,/

Změna jÍde}níČkur.ryh6;p6gká škola Kytička,

4

-.-.:7L**.

húvníkucl'u,

:'

ri.rí nÁd
labem'
nad Labem,
Ústí
Pod Vodojemem 31313b,

příspěvková organizace
Ústí riad Labem
rel: 4777 44262

pracovnice odpovědná za stravování

