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Pondělí 17.1.2022
chléb, sýrová pomazánkaSnídaně
obsahuje alergeny: 01,03,07
chléb, sýrová pomazánka, zelenina na chléb, mandarinka, kakao/čajPřesnídáv.
obsahuje alergeny: 01,03,07
hovězí s kapánímPolévka
obsahuje alergeny: 01,03,09
hovězí maso po námořnicku, těstoviny, voda s citronem/šťávaOběd
obsahuje alergeny: 01
jogurt, rohlík, ovocná šťáva/čaj, DD ovocná šťávaSvačina
obsahuje alergeny: 01,03,05,07,08,10
vepřová haše, brambory, zelenina, džus,čajVečeře
obsahuje alergeny: 01,03,04
rybičky,sýr,cihla,paštika,džem,chléb,mléko2. Večeře
obsahuje alergeny: 01,03,04,07

Úterý 18.1.2022
rohlík, pomazánkové másloSnídaně
obsahuje alergeny: 01,03,07,10
rohlík, pomazánkové máslo, hrušky, malkao-čaj slazený/neslazenýPřesnídáv.
obsahuje alergeny: 01,03,07,10
gulášováPolévka
obsahuje alergeny: 01
květákový nákyp uzeným masem, brambory, rajčatový salát, džus/čaj slazený/neslazenýSvOběd
obsahuje alergeny: 03,07
chléb, máslo, rajče, voda s citronem/čaj, DD ovocná šťávaSvačina
obsahuje alergeny: 01,03,07
hovězí na hořčici , rýže, voda s citronem/čajVečeře
obsahuje alergeny: 01
rybičky,sýr,cihla,paštia,nutela, chléb2. Večeře
obsahuje alergeny: 01,03,04,07

Středa 19.1.2022
housky, rama, salám suchýSnídaně
obsahuje alergeny: 01,07
housky, rama, salám suchý/děti do 7 let šunka šunka, bílá káva, banányPřesnídáv.
obsahuje alergeny: 01,07
pórkováPolévka
obsahuje alergeny: 01,09
vepřové na česneku, bramborové knedlíky, zelí kysané, čaj/voda s citronemOběd
obsahuje alergeny: 01,03
chléb, paštika, rajče, voda s citronem/čaj, DD ovocná šťávaSvačina
obsahuje alergeny: 01,03
palačinky s džemem, čaj/voda s citronemVečeře
obsahuje alergeny: 01,03,07
rybičky,sýr,cihla, med,nutela, chléb2. Večeře
obsahuje alergeny: 01,03,04,07

Čtvrtek 20.1.2022
chléb, rama, cihla plátkySnídaně
obsahuje alergeny: 01,03,07
chléb, rama, cihla plátky, hrušky, kakao/čajPřesnídáv.
obsahuje alergeny: 01,03,07
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hovězí s nudlemiPolévka
obsahuje alergeny: 01,09
rybí filé,bramborová kaše, okurkový  salát, DD ovocná šťávaOběd
obsahuje alergeny: 04,07
rohlík pizza, mléko/čajSvačina
obsahuje alergeny: 01,03,07,10
grenadýr se sýrem, džus,čajVečeře
obsahuje alergeny: 03,07
rybičky,sýr,cihla,džem,paštika,chléb2. Večeře
obsahuje alergeny: 01,03,04,07

Pátek 21.1.2022
rohlík, rama, šunkaSnídaně
obsahuje alergeny: 01,03,07,10
rohlík, rama, šunka, banány, malkao-čajPřesnídáv.
obsahuje alergeny: 01,03,07,10
zeleninová s krupicíPolévka
obsahuje alergeny: 01,09
vepřová kýta hamburská, houskové knedlíky, čaj ovocný neslazený/minerálkaOběd
obsahuje alergeny: 01,03,07,09
kobliha - vrták, voda s citronem/čaj, mlékoSvačina
obsahuje alergeny: 01,07
vepřové maso v mrkvi., brambory, čaj ovocný slazený/neslazenýVečeře
obsahuje alergeny: 01
rybičky,sýr,cihla,paštika,med,chléb2. Večeře
obsahuje alergeny: 01,03,04,07

Sobota 22.1.2022
veka, nivová pomazánka, malkao-čajSnídaně
obsahuje alergeny: 01,03,07
pomerančePřesnídáv.
hovězí s drobenímPolévka
obsahuje alergeny: 01,03,09
masové kuličky,rajská omáčka, kolínka, džus/čaj slazený/neslazenýOběd
obsahuje alergeny: 01,03,09
moučník ovocná šťáva, čaj/voda s citronemSvačina
obsahuje alergeny: 01,03,07
eidamová pomazánka, rohlíky, voda s citronem/čajVečeře
obsahuje alergeny: 01,03,07,10
rybičky,sýr,cihla,džem,paštika,chléb,mléko2. Večeře
obsahuje alergeny: 01,03,04,07

Neděle 23.1.2022
vánočka, džem, kakao/čajSnídaně
obsahuje alergeny: 01,07
kiwiPřesnídáv.
hladká AničkaPolévka
obsahuje alergeny: 01,03,07
krůtí čína, rýže, čaj/voda s citronemOběd
obsahuje alergeny: 06
moučník, čaj/voda s citronemSvačina
obsahuje alergeny: 01,03,07
čočkový salát, housky, housky, čaj/voda s citronemVečeře
obsahuje alergeny: 01,03,07,09,10
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rybičky,sýr,cihla,nutela,paštika,pečivo2. 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

Mléko                         
Ořechy, mandle, pistácie      
Celer                         
Hořčice


