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Pondělí 5.4.2021
mazanec, máslo, kakao/čajSnídaně
obsahuje alergeny: 01,03,06,07,08

jablkoPřesnídáv.
zeleninová s kuskusemPolévka
obsahuje alergeny: 01,03,09

rajská omáčka, hov. maso, kolínka, čaj/voda s citronemOběd
obsahuje alergeny: 01

beránek, ovocné mléko/čaj,  ovocná šťávaSvačina
obsahuje alergeny: 01,07

sloní žrádlo, rohlík, čaj ovocný neslazený, džusVečeře
obsahuje alergeny: 01,03,07,10

rybičky,sýr,cihla,nutela2. Večeře
obsahuje alergeny: 01,03,04,07

Úterý 6.4.2021
housky, másloSnídaně
obsahuje alergeny: 01,03,07,10

housky, máslo, mandarinka, čaj/bílá kávaPřesnídáv.
obsahuje alergeny: 01,03,07,10

francouzská cibulačkaPolévka
obsahuje alergeny: 01

špagety po milánsku, džus,voda s citronemOběd
obsahuje alergeny: 01

strouhaná mrkev, chléb, máslo, čaj ovocný neslazený, DD ovocná šťávaSvačina
obsahuje alergeny: 01,03,07

hovězí guláš, těstoviny, džus,voda s citronemVečeře
obsahuje alergeny: 01

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

Středa 7.4.2021
chléb, rama, cihla plátkySnídaně
obsahuje alergeny: 01,03,07

chléb, rama, cihla plátky, hrušky, kakao/čajPřesnídáv.
obsahuje alergeny: 01,03,07

hovězí s vaječným svítkemPolévka
obsahuje alergeny: 01,03,09

vepřový kotlet přírodní, brambory, dušená zelenina, minerálka,čajOběd
obsahuje alergeny: 01,07

rohlík, sýr tavený, mléko/čajSvačina
obsahuje alergeny: 01,03,07,10

bramborové placky se šunkou, zelný salát, džus,voda s citronemVečeře
obsahuje alergeny: 01,03,06

rybičky,sýr,cihla,džem,chléb2. Večeře
obsahuje alergeny: 01,03,04,07
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Čtvrtek 8.4.2021
chléb, rama, salám suchý,děti do 7let šunkaSnídaně
obsahuje alergeny: 01,03,07

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

maďarská s uzeninouPolévka
obsahuje alergeny: 01

čočková kaše, uzené maso,děti do 7 let šunka šunka, okurka sterilovaná, voda s
citronem/čaj

Oběd

obsahuje alergeny: 01

jogurt, rohlík, ovocná šťáva/čajSvačina
obsahuje alergeny: 01,03,05,07,08,10

vepřové maso protýkané šunkovým salámem, rýže, mošt/čaj slazený,neslazenýVečeře
obsahuje alergeny: 01

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

Pátek 9.4.2021
housky, medová pomazánkaSnídaně
obsahuje alergeny: 01,07

housky, medová pomazánka, mandarinka, kakao/čajPřesnídáv.
obsahuje alergeny: 01,07

hovězí se sýrovým kápánímPolévka
obsahuje alergeny: 01,03,07,09

pavlišovský řízek, voda s citronem/čaj, DD ovocná šťávaOběd
obsahuje alergeny: 01,03,07

chléb, tuňáková pomazánka, zelenina na chléb, mléko/voda s citronemSvačina
obsahuje alergeny: 01,03,04,07,10

granadýr,čalamáda, džus, čaj/voda s citronemVečeře
obsahuje alergeny: 01

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

Sobota 10.4.2021
obložená veka (šunka,sýr,vajíčko,paprika), zelenina na veku, malkao-čajSnídaně
obsahuje alergeny: 01,03,07

pomerančePřesnídáv.
kulajdaPolévka
obsahuje alergeny: 01,03,07

rizoto se sýrem, zeleninový salát, minerálka, DD ovocná šťávaOběd
obsahuje alergeny: 01,04

moučník, voda s citronem/čajSvačina
obsahuje alergeny: 01,03,07,08

vaječná omeleta,okurka, chléb, čaj/voda s citronemVečeře
obsahuje alergeny: 01,03,10

rybičky,sýr,cihla, paštika, chléb2. Večeře
obsahuje alergeny: 01,03,04,07
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Neděle 11.4.2021
kynutý závin, kakao/čajSnídaně
obsahuje alergeny: 01,07

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

koprová omáčka, hovězí maso, houskové knedlíky, džus,čajOběd
obsahuje alergeny: 01,03,07

moučník, ovocná šťávaSvačina
obsahuje alergeny: 01,03,08,11

sekaná pečeně,okurka, chléb, hořčiceVečeře
obsahuje alergeny: 01,03,04,10

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

01 
03 
04 
05 
06

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

07 
08 
09 
10 
11

Mléko                         
Ořechy, mandle, pistácie      
Celer                         
Hořčice                       
Sezamová semena


