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Pondělí 27.6.2022
chléb, rama, sýr cihlaSnídaně
obsahuje alergeny: 01,03,07
chléb, rama, sýr cihla, kakao/čaj, mandarinkaPřesnídáv.
obsahuje alergeny: 01,03,07
porkováPolévka
vepřové maso protýkané šunk. salámem, bramborová kaše, voda s citronem/šťávaOběd
obsahuje alergeny: 01,07
jogurt, rohlík, ovocná šťáva/čaj, DD ovocná šťávaSvačina
obsahuje alergeny: 01,03,05,07,08,10
fazolový guláš s masem , chléb, voda s citronem/čajVečeře
obsahuje alergeny: 01,03
rybičky,sýr,cihla,chléb,mléko2. Večeře
obsahuje alergeny: 01,03,04,07

Úterý 28.6.2022
housky, salámová pomazánkaSnídaně
obsahuje alergeny: 01,03,06,07,10
housky, salámová pomazánka, banány, čaj/bílá kávaPřesnídáv.
obsahuje alergeny: 01,03,06,07,10
bramboračkaPolévka
obsahuje alergeny: 01,09
kuře na divoko, rýže, džus,čajOběd
obsahuje alergeny: 07
ovocná přesnídávka, rohlík, minerálka,čaj, DD ovocná šťávaSvačina
obsahuje alergeny: 01,03,07,10
vepřová pečeně přírodní, brambory, dušená zelenina, mošt/čaj slazený,neslazenýVečeře
obsahuje alergeny: 01,07
rybičky,sýr,cihla,pečivo,mléko2. Večeře
obsahuje alergeny: 01,03,04,07

Středa 29.6.2022
pomazánkové máslo, selský rohlíkSnídaně
obsahuje alergeny: 01,03,06,07,11
selský rohlík, rama, hrušky, malkao-čaj slazený/neslazenýPřesnídáv.
obsahuje alergeny: 01,03,07,10
hovězí s masovou rýžíPolévka
obsahuje alergeny: 01,03,09
vepřové na paprice, těstoviny,  mošt/voda s citronemOběd
obsahuje alergeny: 01,07
puding se šlehačkou, rohlík, voda s citronem/čaj, DD ovocná šťávaSvačina
obsahuje alergeny: 01,03,07,10
krájené uzené maso, kaiserka, máslo, minerálka,čajVečeře
obsahuje alergeny: 01,07
rybičky,sýr,cihla, džem,chléb2. Večeře
obsahuje alergeny: 01,03,04,07
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Čtvrtek 30.6.2022
chléb, paštiková pomazánkaSnídaně
obsahuje alergeny: 01,03,07
chléb, paštiková pomazánka, zelenina na chléb, hrušky, kakao/čajPřesnídáv.
obsahuje alergeny: 01,03,07
čočkováPolévka
obsahuje alergeny: 01
holandský řízek, brambory, rajče, čaj/voda s citronemOběd
obsahuje alergeny: 01,03,07
kobliha, banánový koktejl, DD ovocná šťávaSvačina
obsahuje alergeny: 01,07
masová pomazánka, housky, džus,čajVečeře
obsahuje alergeny: 01,03,07,10
rybičky,sýr,cihla,džem,chléb2. Večeře
obsahuje alergeny: 01,03,04,07

Pátek 1.7.2022
tvarohové šátečkySnídaně
obsahuje alergeny: 01,03,07
tvarohové šátečky, banány, malkao-čajPřesnídáv.
obsahuje alergeny: 01,03,07
slepičí s nudlemiPolévka
obsahuje alergeny: 01,09
svíčková omáčka,hov. maso, houskové knedlíky, čaj ovocný neslazený/minerálkaOběd
obsahuje alergeny: 01,03,07,09
chléb, sýr tavený, okurka, voda s citronem/čajSvačina
obsahuje alergeny: 01,03,07
rýžový nákyp s meruňkami, kompot ovocný, čaj ovocný slazený/neslazenýVečeře
obsahuje alergeny: 03,07
rybičky,sýr,cihla,chléb2. Večeře
obsahuje alergeny: 01,03,04,07

Sobota 2.7.2022
obložená veka, malkao-čajSnídaně
obsahuje alergeny: 01,03,07
pomerančePřesnídáv.
z kyselého zelí s bramboremPolévka
obsahuje alergeny: 01
francouzské brambory se salámem/uzené,okurka, džus/čaj slazený/neslazenýOběd
obsahuje alergeny: 03,06,07,10
moučník, DD ovocná šťáva, čaj/mlékoSvačina
obsahuje alergeny: 01,03,07
těstovinový salát s kuřecím masem, rohlík, voda s citronem/čajVečeře
obsahuje alergeny: 01,03,07,10
rybičky,sýr,cihla,chléb,mléko2. Večeře
obsahuje alergeny: 01,03,04,07
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Neděle 3.7.2022
kynutý závin, kakao/čajSnídaně
obsahuje alergeny: 01,03,07,08
kiwiPřesnídáv.
hovězí s drobenímPolévka
obsahuje alergeny: 01,03,09
krůtí prsa se špenátem,těstoviny, čaj/voda s citronemOběd
obsahuje alergeny: 01,07
moučník, džus,čaj, ovocná šťávaSvačina
obsahuje alergeny: 01,03,07
párky tenké, hořčice, kečup, chléb, čaj/voda s citronemVečeře
obsahuje alergeny: 01,03,06,10
rybičky,sýr,cihla,nugeta,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 
11

Mléko                         
Ořechy, mandle, pistácie      
Celer                         
Hořčice                       
Sezamová semena


