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Pondělí 11.1.2021
chléb, sýrová pomazánkaSnídaně
obsahuje alergeny: 07

chléb, sýrová pomazánka, zelenina na chléb, mandarinka, kakao/čajPřesnídáv.
obsahuje alergeny: 01,03,07

slepičí s kuskusemPolévka
obsahuje alergeny: 01,09

zapečené těstoviny se salámem/uzené,okurka, džus,voda s citronemOběd
obsahuje alergeny: 01,03,07

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

topinky s masem, čajVečeře
obsahuje alergeny: 01,03,06

rybičky,sýr,cihla,džem,chléb2. Večeře
obsahuje alergeny: 01,03,04,07

Úterý 12.1.2021
rohlík, rama, šunkaSnídaně
obsahuje alergeny: 01,03,07,10

rohlík, rama, šunka, mandarinka, kakao/čajPřesnídáv.
obsahuje alergeny: 01,03,07,10

gulášováPolévka
obsahuje alergeny: 01

krupicová kaše, voda s citronem/čajOběd
obsahuje alergeny: 01,07

housky, máslo, čaj ovocný neslazený/minerálka, DD ovocná šťávaSvačina
obsahuje alergeny: 01,07

vepřová játra přírodní, brambory, džus/čaj slazený/neslazenýVečeře
obsahuje alergeny: 01

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

Středa 13.1.2021
rohlík sýrovýSnídaně
obsahuje alergeny: 01,03,07,10

rohlík sýrový, jablko, čaj/voda s citronemPřesnídáv.
obsahuje alergeny: 01,03,07,10

čočkováPolévka
obsahuje alergeny: 01

vepřové maso v mrkvi, brambory, džus/čaj slazený/neslazenýOběd
obsahuje alergeny: 01

šlehaný tvaroh, rohlík, čaj/voda s citronemSvačina
obsahuje alergeny: 01,03,07,10

krůtí čína, bulgur, džus,voda s citronemVečeře
obsahuje alergeny: 01,03,06

rybičky,sýr,med,chléb2. Večeře
obsahuje alergeny: 01,03,04,07
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Čtvrtek 14.1.2021
chléb, tuňáková pomazánkaSnídaně
obsahuje alergeny: 01,03,04,07,10

chléb, tuňáková pomazánka, mandarinka, kakao/čajPřesnídáv.
obsahuje alergeny: 01,03,04,07,10

zeleninová s krupicíPolévka
obsahuje alergeny: 01,09

hovězí roštěná, rýže, ovocná šťáva/čajOběd
obsahuje alergeny: 01

cornflakes v mléce, DD rohlík, DD ovocná šťávaSvačina
obsahuje alergeny: 01,03,07,08,10

nudle se zelím, voda s citronem/čajVečeře
obsahuje alergeny: 01

rybičky,sýr,cihla,džem,chléb2. Večeře
obsahuje alergeny: 01,03,04,07

Pátek 15.1.2021
chléb, rama, salám suchý,děti do 7let šunkaSnídaně
obsahuje alergeny: 01,03,07

chléb, rama, salám suchý  šunka, kakao/čaj, jablkoPřesnídáv.
obsahuje alergeny: 01,03,07

slepičí s játrovou rýžíPolévka
obsahuje alergeny: 01,09

segedínský guláš, houskové knedlíky, džus,voda s citronemOběd
obsahuje alergeny: 01,03,07

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

slaný závin, čaj/voda s citronemVečeře
obsahuje alergeny: 01,03,06,07

rybičky,sýr,nutela,chléb2. Večeře
obsahuje alergeny: 01,03,04,07

Sobota 16.1.2021
bábovka, kakaoSnídaně
obsahuje alergeny: 01,03,07,08

mandarinkaPřesnídáv.
zeleninová s nudlemiPolévka
obsahuje alergeny: 01,09

kuře pečené, brambory, čaj ovocný/minerálkaOběd
obsahuje alergeny: 07

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

vejce vařené, chléb, rama, čaj slazený/neslazenýVečeře
obsahuje alergeny: 01,03,07

rybičky,sýr,cihla,džem,pečivo,2. Večeře
obsahuje alergeny: 01,03,04,07
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Neděle 17.1.2021
obložená veka (šunka,sýr,vajíčko,paprika), malkao-čajSnídaně
obsahuje alergeny: 01,03,07

kiwiPřesnídáv.
uzená s krupkamiPolévka
obsahuje alergeny: 09

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

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

hranolky s kečupem, čaj slazený/neslazenýVečeře
rybičky,sýr,cihla,nutela2. 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


