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Pondělí 26.10.2020
chléb, rama, salám suchýSnídaně
obsahuje alergeny: 01,03,07

chléb, rama, salám suchý, MŠ šunka, hrušky, kakao/čajPřesnídáv.
obsahuje alergeny: 01,03,07

hrstkováPolévka
obsahuje alergeny: 01

zapečené těstoviny se salámem/uzené,okurka, červená řepa, džus,voda s
citronem

Oběd

obsahuje alergeny: 01,03,07

termix, rohlík, DD ovocná šťávaSvačina
obsahuje alergeny: 01,03,07,10

kuře pečené, brambory, zeleninový salát, voda s citronem/čajVečeře
obsahuje alergeny: 07

sýr,cihla,nutela,pečivo2. Večeře
obsahuje alergeny: 01,03,04,07

Úterý 27.10.2020
máslo, rohlíkSnídaně
obsahuje alergeny: 01,03,07,10

rohlík, máslo, malkao-čaj, nektarinkyPřesnídáv.
obsahuje alergeny: 01,03,07,10

franfurtská s klobásou a bramboremPolévka
obsahuje alergeny: 01

kynuté knedlíky s povidly, džus,voda s citronemOběd
obsahuje alergeny: 01,03,07

chléb, cizrnová pomazánka, mléko/čaj, DD ovocná šťávaSvačina
obsahuje alergeny: 01,03,07

hovězí cikánská pečeně, rýže, čaj/voda s citronemVečeře
obsahuje alergeny: 01

paštika,sýr,pečivo2. Večeře
obsahuje alergeny: 01,03,04,07

Středa 28.10.2020
chléb, rama, šunkaSnídaně
obsahuje alergeny: 01,03,07

housky, rama, šunka, mandarinka, čaj/bílá kávaPřesnídáv.
obsahuje alergeny: 01,07

fazolová se zeleninouPolévka
obsahuje alergeny: 01,09

řízek, brambory, kompot ovocný, čaj slazený/neslazenýOběd
obsahuje alergeny: 01,03,07

cereálie s mlékem, čaj slazený/neslazený, DD ovocná šťávaSvačina
obsahuje alergeny: 01,07,08

chléb, rama, cihla plátky, voda s citronem/čajVečeře
obsahuje alergeny: 01,03,07
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rybičky,sýr,cihla,pečivo2. Večeře
obsahuje alergeny: 01,03,04,07

Čtvrtek 29.10.2020
rohlík, medová pomazánkaSnídaně
obsahuje alergeny: 01,03,07,10

rohlík, medová pomazánka, mandarinka, čaj/bílá kávaPřesnídáv.
obsahuje alergeny: 01,03,07,10

drůbková s krupicíPolévka
obsahuje alergeny: 01,09

dalmatské čufty, houskové knedlíky, čaj/voda s citronemOběd
obsahuje alergeny: 01,03,04,07,09

dalamánek,MŠ housky, máslo, čaj/voda s citronem, DD ovocná šťávaSvačina
obsahuje alergeny: 01,07

hrachová polévka s uzeninou, rohlík, džus,voda s citronemVečeře
obsahuje alergeny: 01,03,07,10

rybičky,sýr,cihla,džem,pečivo2. Večeře
obsahuje alergeny: 01,03,04,07

Pátek 30.10.2020
rohlík, tuňáková pomazánkaSnídaně
obsahuje alergeny: 01,03,07,10

rohlík, tuňáková  pomazánka, jablko, vitakávaPřesnídáv.
obsahuje alergeny: 01,03,07,10

porkováPolévka
obsahuje alergeny: 07

kuřecí játra, rýže, čaj ovocný neslazený/minerálkaOběd
obsahuje alergeny: 01

pudink, rohlík, čaj/voda s citronem, DD ovocná šťávaSvačina
obsahuje alergeny: 01,03,07,10

sloní žrádlo, rohlík, čaj/voda s citronemVečeře
obsahuje alergeny: 01,03,06,07,10

rybičky,sýr,paštika,pečivo,mléko2. Večeře
obsahuje alergeny: 01,03,04,07

Sobota 31.10.2020
veka, sýrová pomazánka, švédský čaj/mlékoSnídaně
obsahuje alergeny: 01,03,07

hroznové vínoPřesnídáv.
vločkováPolévka
obsahuje alergeny: 01,07,09

hovězí znojemská pečeně, těstoviny, čaj/voda s citronemOběd
obsahuje alergeny: 01

moučník, mléko, čajSvačina
obsahuje alergeny: 01,03,07,08

chléb obalený ve vajíčku, okurka sterilovaná, čaj ovocný neslazený/minerálkaVečeře
obsahuje alergeny: 01,03,10
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nugeta,sýr,pečivo,mléko2. Večeře
obsahuje alergeny: 01,03,04,07

Neděle 1.11.2020
kynutý závin, kakao/čajSnídaně
obsahuje alergeny: 01,03,07,08

hroznové vínoPřesnídáv.
hovězí s rýžíPolévka
obsahuje alergeny: 09

vepřový řízek přírodní, bramborová kaše, voda s citronem/čajOběd
obsahuje alergeny: 01,07

moučník, čaj/mléko, DD ovocná šťávaSvačina
obsahuje alergeny: 01,03,07,08

tousty se šunkou a sýrem, voda s citronem/čajVečeře
obsahuje alergeny: 01,03,06,07

paštika,sýr,džem,chléb,mléko2. Večeře
obsahuje alergeny: 01,03,04,07

01 
03 
04 
06

Seznam alergenů: Obiloviny obsahující lepek    
Vejce                         
Ryby                          
Sójové boby (sója)

07 
08 
09 
10

Mléko                         
Ořechy, mandle, pistácie      
Celer                         
Hořčice


