
od 13.2.2023 do 19.2.2023

DEN SNÍDANĚ PŘESNÍDÁVKA SVAČINA VEČEŘE

PONDĚLÍ

13.02.2023

ÚTERÝ

14.02.2023

STŘEDA

15.02.2023

ČTVRTEK

16.02.2023

PÁTEK

17.02.2023

SOBOTA

18.02.2023

NEDĚLE

19.02.2023

chléb evropa, pomazánka 

ze sojových bobů, zelenina, 

bílá káva

ML12 - vánočka, bílá káva

ovoce

čaj 

smetanový jogurt

ML12 - dtto

italská omáčka se sýrem, těstoviny

ML12 - dtto

chléb,medové máslo, 

mléko

ML12 - piškoty, mléko

banánový koktejl, rohlík                    

ML-přesnídávka

kuřecí játra,rýže

ML12 -dtto

ovoce

čaj dětský

veka, bylinkové máslo

ML12 - mix ovoce

Vločková kaše s medem a ovocem

ML12 - dtto

Přílohy mají všechny děti stejné

JL č. 7

OBĚD

polévka kroupová se zeleninou

vepřové maso, dušená mrkev, brambory

SKll + ML12 - omáčka, bram. kaše 

chléb,šunková,pomazánka,

čaj

ML12 - loupáček,kakao

ovoce

čaj roibos

jablečný štrůdl

ML12 - piškoty, mléko 

zeleninová hustá polévka s 

vejci,pečivo

ML12 - dtto

JÍDELNÍ LÍSTEK - DĚTI + KOPRETINA

polévka jáhlová se zeleninou

přírodní vepřové nudličky ,rýže, kompot

SKII + ML12 - dtto

polévka pórková

smažené rybí filé, bramborová kaše, 

okurkový salát

SKII + ML12 -dtto+kaše

polévka hovězí s drobením

hovězí mletá směs s rajčaty se špagetami, 

sýr

SKII + ML12 - omáčka, těstoviny

polévka zeleninová s opraženou krupicí

kuřecí na hrášku, tarhoňa

SKII + ML12 - omáčka, brambor                  

koblížek s marmeládou, 

kakao

ML12 - piškoty, kakao

ovoce

šípkový čaj

houska s máslem

ML12 - jogurt

polévka rajská                                                  

vepřové na paprice, rýže

SKII + ML12 - dtto

polévka se sýrovým kapáním

kuřecí řízky, bram. kaše, kompot

SKII + ML12 - omáčka, brambor

Kojenecké ústavy Ústeckého kraje, p. o.
Husitská 1683/2, 434 01 Most

Pitný režim je dodržován po celý den!

sekaná,bramborová kaše

ML12 - zeleninová omáčka, brambor

houska, sýrová 

pomazánka,van. mléko

ML12 -vánočka, van.mléko

ovoce

čaj ovocný
jahodový pudink

chléb, vaječná pomazánka, čaj

ML12 - krupicová kaše

rohlík se sýrovo-kuřecí 

pěnou, frapko

ML12 - piškoty, frapko

ovoce

 džus Bonno

mléčná tyčinka, kakao                   

ML-dtto

obalovaný chléb ve vajíčku, kečup

ML12 - krupicová kaše

semínkový chléb, budapeš. 

pomazánka, čaj

ML12 - loupáček, och. 

mléko

ovoce

čaj ovocný


