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Pondělí 28.11.2022
chléb, rama, paštikaSnídaně
obsahuje alergeny: 01,03,07
chléb, rama, paštika, hrušky, kakao/čajPřesnídáv.
obsahuje alergeny: 01,03,07
zeleninová s bulguremPolévka
obsahuje alergeny: 09
rajská omáčka, masové kuličky, rýže, džus,voda s citronemOběd
obsahuje alergeny: 01
jogurt, rohlík, DD ovocná šťávaSvačina
obsahuje alergeny: 01,03,05,07,08,10
salám v těstíčku, brambory, okurka sterilovaná, mošt/voda s citronem,Večeře
obsahuje alergeny: 01,03,06
sýr,chléb,med , mléko2. Večeře
obsahuje alergeny: 01,03,07

Úterý 29.11.2022
rohlík sýrovýSnídaně
obsahuje alergeny: 01,03,07,10
rohlík sýrový, malkao-čaj, nektarinkyPřesnídáv.
obsahuje alergeny: 01,03,07,10
maďarskáPolévka
obsahuje alergeny: 01
kynuté knedlíky s povidly, banán, čaj ovocný neslazený/minerálkaOběd
obsahuje alergeny: 01,03,07
chléb lámankový, pomazánkové máslo, mrkev, mléko/čaj, DD ovocná šťávaSvačina
obsahuje alergeny: 01,03,07
vepřová kýta na hořčici, těstoviny, čaj/voda s citronemVečeře
obsahuje alergeny: 01,07
rybičky,sýr,paštika,chléb,štáva,jablko,mléko2. Večeře
obsahuje alergeny: 01,03,07

Středa 30.11.2022
housky, rama, šunkaSnídaně
obsahuje alergeny: 01,07
housky, rama, šunka, mandarinka, čaj/bílá kávaPřesnídáv.
obsahuje alergeny: 01,07
hrstkováPolévka
obsahuje alergeny: 01
rybí filé smažené, brambory, salát, čaj slazený/neslazenýOběd
obsahuje alergeny: 01,03,04,07
cereálie s mlékem, čaj slazený/neslazený, DD ovocná šťávaSvačina
obsahuje alergeny: 01,07,08
zapečené těstoviny s uzeným masem, zelný salát, voda s citronem/čajVečeře
obsahuje alergeny: 01,03,07
sýr,cihla,džem,chléb2. Večeře
obsahuje alergeny: 01,03,07
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Čtvrtek 1.12.2022
rohlík, medová pomazánkaSnídaně
obsahuje alergeny: 01,03,07,10
rohlík, sýr cihla, rama, mandarinka, čaj/bílá kávaPřesnídáv.
obsahuje alergeny: 01,03,07,10
hovězí s játrovou rýžíPolévka
obsahuje alergeny: 03,09
vepřová kýta na smetaně, houskové knedlíky, mošt/čaj slazený,neslazenýOběd
obsahuje alergeny: 01,03,07
hot-dog rohlík, DD ovocná šťávaSvačina
obsahuje alergeny: 01,03,07,10
kuskus se zeleninou a krůtím masem, džus,voda s citronemVečeře
obsahuje alergeny: 01
paštika,sýr,nugeta,pečivo2. Večeře
obsahuje alergeny: 01,03,04,05,06,07,08

Pátek 2.12.2022
chléb, rama, šunkový salámSnídaně
obsahuje alergeny: 01,03,06,07
chléb, rama, šunkový salám, jablko, vitakávaPřesnídáv.
obsahuje alergeny: 01,03,06,07
špenátováPolévka
obsahuje alergeny: 01,03,07
kuře pečené, brambory, salát, voda s citronem/čajOběd
obsahuje alergeny: 07
puding, rohlík, čaj/voda s citronem, DD ovocná šťávaSvačina
obsahuje alergeny: 01,03,07,10
čočka se zeleninou, sázené vejce, okurka sterilovaná, džus/čaj slazený/neslazenýVečeře
obsahuje alergeny: 01,03,09
cihla, sýr tavený,chléb,šťáva,zelenina2. Večeře
obsahuje alergeny: 01,03,07

Sobota 3.12.2022
veka, sýrová pomazánka, švédský čaj/mlékoSnídaně
obsahuje alergeny: 01,03,07
hroznové vínoPřesnídáv.
vločkováPolévka
obsahuje alergeny: 01,07,09
hovězí zbojnická pečeně, rýže, čaj/voda s citronemOběd
obsahuje alergeny: 01
moučník, DD ovocná šťáva, čaj/mlékoSvačina
obsahuje alergeny: 01,03,07
bramborová s masem, housky, čaj ovocný neslazený/minerálkaVečeře
obsahuje alergeny: 01,03,07,09,10
nugeta,sýr,pečivo,mléko2. Večeře
obsahuje alergeny: 01,03,07
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Neděle 4.12.2022
vánočka, kakao/čajSnídaně
obsahuje alergeny: 01,07
hroznové vínoPřesnídáv.
hovězí s rýží a hráškemPolévka
obsahuje alergeny: 09
kuřecí přírodní plátek, brambory, zeleninová obloha, voda s citronem/čajOběd
moučník, čaj/mléko, DD ovocná šťávaSvačina
obsahuje alergeny: 01,03,07
vaječná pomazánka, veka, zelenina na veku, minerálka,čajVečeře
obsahuje alergeny: 01,03,07,10
rybičky,sýr,paštika,chléb,štáva,jablko,mléko2. Večeře
obsahuje alergeny: 01,03,07

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


