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Pondělí 27.3.2023
housky, sýrová pomazánkaSnídaně
obsahuje alergeny: 01,07
housky, sýrová pomazánka, mandarinka, bílá káva/čajPřesnídáv.
obsahuje alergeny: 01,07
dýňováPolévka
obsahuje alergeny: 07
kuře pečené, brambory, salát z čínského zelí, džus,čajOběd
obsahuje alergeny: 07
jogurt, rohlík, voda s citronem/čajSvačina
obsahuje alergeny: 01,03,05,07,08,10
nudle se slaninou a vejci, okurka sterilovaná, voda s citronem/čajVečeře
obsahuje alergeny: 01,03
sýr,chléb,med , mléko2. Večeře
obsahuje alergeny: 01,03,07

Úterý 28.3.2023
chléb, rama, šunkový salámSnídaně
obsahuje alergeny: 01,03,06,07
chléb, rama, šunkový salám, mandarinka, kakao/čajPřesnídáv.
obsahuje alergeny: 01,03,06,07
hrstkováPolévka
obsahuje alergeny: 01
vepřové na houbách, rýže, čaj ovocný/minerálka, DD ovocná šťávaOběd
obsahuje alergeny: 01
chléb, zeleninová pomazánka, voda s citronem/čaj ovocnýSvačina
obsahuje alergeny: 01,03,07
salám v těstíčku, brambory, kompot ovocný, čaj slazený/neslazenýVečeře
obsahuje alergeny: 06
rybičky,sýr,paštika,chléb,štáva,jablko,mléko2. Večeře
obsahuje alergeny: 01,03,07

Středa 29.3.2023
chléb, rama, vejce vařenéSnídaně
obsahuje alergeny: 01,03,07
chléb, rama, vaječná pomazánka , čaj/bílá kávaPřesnídáv.
obsahuje alergeny: 01,03,07,10
česneková s opraženým chlebemPolévka
obsahuje alergeny: 01,03
vepřové přírodní, houskový knedlík, hlávkové zelí , džus,voda s citronemOběd
obsahuje alergeny: 01,03,07
termix,rohlík, koktejl/čajSvačina
obsahuje alergeny: 01,03,07,10
rybí filé prsty, brambory, okurkový  salát, minerálka,čajVečeře
obsahuje alergeny: 04
sýr,cihla,džem,chléb2. Večeře
obsahuje alergeny: 01,03,07

Čtvrtek 30.3.2023
loupákSnídaně
obsahuje alergeny: 01
loupák, jablko, kakao/čajPřesnídáv.
obsahuje alergeny: 01,07
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z vaječné jíškyPolévka
obsahuje alergeny: 01,03,09
rajská omáčka, hov. maso, těstoviny, DD ovocná šťáva, čaj ovocný/minerálkaOběd
obsahuje alergeny: 01
kaiserka, máslo, rajčata, čaj/voda s citronemSvačina
obsahuje alergeny: 01,07
bramborák, zelný salát s mrkví, čaj slazený/neslazenýVečeře
obsahuje alergeny: 01,03
paštika,sýr,nugeta,pečivo2. Večeře
obsahuje alergeny: 01,03,04,05,06,07,08
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Pátek 31.3.2023
chléb, rama, sýr cihla plátkySnídaně
obsahuje alergeny: 01,03,07
chléb, rama, sýr cihla plátky, banány, čaj/bílá kávaPřesnídáv.
obsahuje alergeny: 01,03,07
květákováPolévka
obsahuje alergeny: 01,03
karbanátek, bramborová kaše, okurka sterilovaná, voda s citronem/čajOběd
obsahuje alergeny: 01,03,07
celozrnný rohlík, ovocná přesnídávka, čaj ovocný/minerálka, DD ovocná šťávaSvačina
obsahuje alergeny: 01,03,07,10
čočka se zeleninou,,sázené vejce, chléb, voda s citronem/čajVečeře
obsahuje alergeny: 01,03,09
cihla, sýr tavený,chléb,šťáva,zelenina2. Večeře
obsahuje alergeny: 01,03,07

Sobota 1.4.2023
veka, paštiková pomazánka, zelenina, malkao-čajSnídaně
obsahuje alergeny: 01,03,07
kiwiPřesnídáv.
RISI-BISIPolévka
obsahuje alergeny: 09
hovězí mexický guláš, těstoviny, džus,voda s citronemOběd
obsahuje alergeny: 01
moučník, čaj/mléko, DD ovocná šťávaSvačina
obsahuje alergeny: 01,03,07
obložený talíř, housky, džus,voda s citronemVečeře
obsahuje alergeny: 01,03,07,10
nutela,sýr,cihla,chléb2. Večeře
obsahuje alergeny: 01,03,05,06,07,08

Neděle 2.4.2023
bábovka, kakao/čajSnídaně
obsahuje alergeny: 01,07
pomerančePřesnídáv.
hovězí s kápánímPolévka
obsahuje alergeny: 01,03,09
kuřecí přírodní plátek, brambory, tatarská omáčka jogurtová, čaj ovocný/minerálkaOběd
obsahuje alergeny: 07,10
moučník , DD ovocná šťávaSvačina
obsahuje alergeny: 01,03,07
polévka bramborová s masem, chléb, čaj/voda s citronemVečeře
obsahuje alergeny: 01,03,09
sýr,chléb,med , 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


