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Pondělí 14.6.2021
chléb, kladenská pečeně, máslo, čaj ovocnýsnídaně
obsahuje alergeny: 01,07

kukuřičné lupínky, mlékopřesnídávka
obsahuje alergeny: 07

polévka pórková s vejci, chléb, čaj ovocnýpolévka
obsahuje alergeny: 01,03,07,09

vepřová játra na turecký způsob , dušená rýže, džus - ovocné koncentrátyoběd
obsahuje alergeny: 01

1ks houska, smetanový krém Bobík 80g., čaj ovocnýsvačina
obsahuje alergeny: 01,07

karbanátek z rybího file - smažený, bramborová kaše, okurka sterilovaná, čaj ovocnývečeře 1
obsahuje alergeny: 01,03,04,07,10

chlebíček  herkules 60g., čaj ovocnývečeře 2
obsahuje alergeny: 01

Úterý 15.6.2021
2ks rohlík 43g., pomazánka mrkvová, kakaosnídaně
obsahuje alergeny: 01,06,07

jablková miska, chléb, čaj ovocnýpřesnídávka
obsahuje alergeny: 01,07

zelná polévka  , chléb, čaj ovocnýpolévka
obsahuje alergeny: 01

mleté maso na pánvi s vejci, brambory, džus - ovocné koncentrátyoběd
obsahuje alergeny: 03,07,09

broskve, čaj ovocnýsvačina
šumavské fazole, houska, čaj ovocnývečeře 1
obsahuje alergeny: 01

chléb, paštika 43g. majka, čaj ovocnývečeře 2
obsahuje alergeny: 01,06,07,08

Středa 16.6.2021
2ks houska, máslo, šunka dušená, čaj ovocnýsnídaně
obsahuje alergeny: 01,03,06,07,09,10

šáteček, mlékopřesnídávka
obsahuje alergeny: 01,03,07

polévka hovězí s masem a rýží, chléb, čaj ovocnýpolévka
obsahuje alergeny: 01,06,09

jelení guláš 17006/C, bramborové knedlíky (směs) 21016, džus - ovocné koncentrátyoběd
obsahuje alergeny: 01,03,07,09,10,12

chléb, sýr tavený 20g, čaj ovocnýsvačina
obsahuje alergeny: 01,07

perník s čokoládovou polevou, jablko,čaj ovocnývečeře 1
obsahuje alergeny: 01,03,07

1ks rohlík 43g., jogurt  Jogobella 150g., čaj ovocnývečeře 2
obsahuje alergeny: 01,06,07
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Čtvrtek 17.6.2021
chléb, máslo, 20g.sýr plátkový, rajče, čaj ovocnýsnídaně
obsahuje alergeny: 01,07

banánový koktejl, rohlík 43g.přesnídávka
obsahuje alergeny: 01,06,07

polévka zeleninová, chléb, čaj ovocnýpolévka
obsahuje alergeny: 01,06,07,09

kuřecí prsíčka z broskvemi , brambory, džus - ovocné koncentrátyoběd
obsahuje alergeny: 01,03,07

meloun, čaj ovocnýsvačina
vepřové  dušené v mrkvi, pletýnka se solí,, čaj ovocnývečeře 1
obsahuje alergeny: 01,03,04,06,07,09,10

1ks houska, 100g.salám junior, čaj ovocnývečeře 2
obsahuje alergeny: 01

Pátek 18.6.2021
chléb, 50g.pomazánka sýrová, grankosnídaně
obsahuje alergeny: 01,06,07

1ks rohlík pizza, čaj ovocnýpřesnídávka
obsahuje alergeny: 01,01a,03

polévka z Kopanic, chléb, čaj ovocnýpolévka
obsahuje alergeny: 01,03,06,07,09,10,12,13

zapečené  těstoviny s uzeninou, okurkový salát, džus - ovocné koncentrátyoběd
obsahuje alergeny: 01,03,07

houska, džem, čaj ovocnýsvačina
obsahuje alergeny: 01,12

plovdivské maso 13204, dušená rýže, chléb, čaj ovocnývečeře 1
obsahuje alergeny: 01

1ks pierot  175g., chléb, čaj ovocnývečeře 2
obsahuje alergeny: 01,07

Sobota 19.6.2021
2ks koláček , bílá kávasnídaně
obsahuje alergeny: 01,03,07

polévka květákovápolévka
obsahuje alergeny: 01,03,06,07,09

špíz se sýrem,salámem a kuřecím masem, kompot ovocný - příloha, chléb, čaj ovocnýoběd
obsahuje alergeny: 01,03,07

chléb, flora 20 g., čaj ovocnýsvačina
obsahuje alergeny: 01

žemlovka s jablky a tvarohem, mlékovečeře 1
obsahuje alergeny: 01,03,07,12

1ks krajanka mandlová 100g., chléb, čaj ovocnývečeře 2
obsahuje alergeny: 01,06,07,08

Neděle 20.6.2021
chléb, pomazánka z paštiky, čaj ovocnýsnídaně
obsahuje alergeny: 01,07,09
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polévka slepičí s kapánímpolévka
obsahuje alergeny: 01,03,07,09

španělský ptáček rozlítaný, houskové knedlíky (kynuté), chléb, čaj ovocnýoběd
obsahuje alergeny: 01,03,07,10

ovocný koláč, čaj ovocnýsvačina
obsahuje alergeny: 01,03,07,12

chléb, marinované vuřty / špekáčky /, jablko, čaj ovocnývečeře 1
obsahuje alergeny: 01,03,06,09,10,13

chléb, sýr smetanito 50g., čaj ovocnývečeře 2
obsahuje alergeny: 01,07
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Seznam alergenů: Obiloviny obsahující lepek    
Obiloviny - pšenice           
Vejce                         
Ryby                          
Sójové boby (sója)            
Mléko

08 
09 
10 
12 
13

Ořechy, mandle, pistácie      
Celer                         
Hořčice                       
Oxid siřičitý a siřičitany    
Vlčí bob


