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

rÍnErNÍrÍsrEx
Od:
Pondělí

Středa

Čtvrtek

Pátek

Do: 29.7.2022

chléb s máslem-1,7' čaj-lesníplody
polévka - slepičís nudličkami-1 ,3,4,6,7,9
zelen inové ri zoto s bulgurem- 1, 9, nápoj -pomerančový
chléb s pomazánkou z olejovek '1,4,7 , čaj

svačina:
oběd
svaclna:

Uterý

25.7.2022

svačina:

kukuřičná kaše s kakaem-1,3,7, mléko-7
polévka - brokolicová -1 ,3,4,6,7 ,9
krůtímaso po srbsku-l, těstoviny-l,3, nápoj-hruškový
chléb s pomazánkou medovou-l,7, ovoce' čaj-jahodový

svačina:
oběd

chléb se ze len in ovou p omazánko
polévka - hrachová-1 ,3,4,6,7,9

svačina:

houska s nutellou-1,3,7, ovoce, ča|-lipový

svaclna:
oběd

u

-

I,'7, zel enina,

smaŽené rybí fi lé- 1,3,4,7, brambor, nápoj

-j

bilá káv a-']

ahodoý

svačina:

slunečnicový chléb s česnekovou pomazánkou-1,7, zelentn4 kakao-7
polévka - bramborová-7,3,4,6,'7,9,
kuřecí maso na paprice-1,7, kuskus-l, nápoj-švestkovy
chléb s pomazánkovým máslem-1,7, ovoce' čaj-malinoý

svačina:
oběd

polévka zeleninová

svaclna:

chléb s paŽitkovou pomazánkou-|,7, zelenina, čaj

svačina:
oběd

sýrový knuspi s ramou-1,3,7, ovoce, čaj
s

vločkami-l,3,4,6,7,9

šunkofl eky- l,3,7, náp oj-malinový

Uvedené pokrmy obsahují ýše označenéalergeny. Seznam alergehů k nahlédnutí.
ateřská škola Kytička,

Ústí nad Labem dne 25. '].2022

ÚstÍ nad Labem,
Pod Vodo.iemem 313/3b,

příspěvková organizace
4o0 ]'0 Ústí nad Labem
44555253 Íel: 477v44 26Ž

pracovnice odpovědná za stravování

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

.lÍoErNÍrÍsrnx
Od:
Pondělí

svaclna:

kukuřičná kaše s kakaem- 1 '3,7, mléko-7
polévka - brokolicová -1 ,3,4,6,7,9
krůtímaso po srbsku-l, těstoviny-1,3, nápoj-hruškový
chléb s pomazánkou medovou-1,7, ovoce' čaj-jahodový

svaclna:
oběd

ch léb se ze leninovou p omazánko
polévka - hrachová- l ,3 ,4,6,7 ,9

svacrna:

oběd

Středa

Pátek

u

-

l,7, zel,enina, bí]á káv a-7

1é- 1,3,4,7, brambor, nápoj -j ahodoý
houska s nutellou-l,3,7, ovoce, čai-lipový

smaŽené rybí fi

svaclna:

Čtvtek

Do: 29.7.2022

chléb s máslem-l'7' čaj-lesníplody
polévka - slepičís nudličkami-1,3,4,6,7,9
zeleninové rizoto s bulgurem- l,9, nápoj-pomerančový
chléb s pomazánkou z olejovek '1 ,4,7, čaj

svaclna:
oběd
svaclna:

Utery

25.7.2022

svactna:

slunečnicový chléb s česnekovou pomazánkou4',7, ze\enin4 kakao-7
polévka - bramborová-l ,3,4,6,'7 ,9,
kuřecí maso na paprice-1,7' kuskus-1, nápoj-švestkový
chléb s pomazánkovým máslem-l'7, ovoce, čaj-malinouý

svaclna:
oběd

polévka zeleninová

svaclna:
oběd

svaclna:

sýrový knuspi s ramou-l,3'7, ovoce, čaj
s vločkami-1,3,4,6,7,9
šunkofl eky- l,3,7, nápoj -malinový
chléb s pažitkovou pomazánkou-1,7, zelenina, čaj

Uvedené pokrmy obsahují ýše označenéalergeny. Semam alergehů k nahlédnutí.

ateřská škola Kytička,
Ústí nad Labem dne 25. 7.2022

Ústí nad Labem,
Pod Vodojemem 313/3b,

příspěvková organizace
40o ]'o Ú5tí nad Labem
lČ: 44555253 Íel' 472744 ?-6i'

pracovnice odpovědná za stravování

