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Pondělí 21.6.2021
chléb, 2ks smažená vejce na cibulce, máslo, čaj ovocnýsnídaně
obsahuje alergeny: 01,03,07

müsli, mlékopřesnídávka
obsahuje alergeny: 01,07

polévka hrachová, chléb, čaj ovocnýpolévka
obsahuje alergeny: 01

hovězí pečeně znojemská, dušená rýže, džus - ovocné koncentrátyoběd
obsahuje alergeny: 01,10

1ks rohlík 43g., termix, čaj ovocnýsvačina
obsahuje alergeny: 01,06,07

rybí file na bramborách III / 93,sterilovaná okurka, chléb, čaj ovocnývečeře 1
obsahuje alergeny: 01,04,07,09

chléb, závitek se šunkovým salámem v aspiku, čaj ovocnývečeře 2
obsahuje alergeny: 01,03,09,10,13

Úterý 22.6.2021
chléb, máslo, 50g.excelent tavený sýr se šunkou, čaj ovocnýsnídaně
obsahuje alergeny: 01,07

1ks rohlík sypaný sýrem 60g., mlékopřesnídávka
obsahuje alergeny: 01,06,07

hovězí polévka s krupicí a vejcem, chléb, čaj ovocnýpolévka
obsahuje alergeny: 01,03,06,09

sekaná pečeně 15303, bramborová kaše, míchaný zeleninový salát, džus - ovocné koncentrátyoběd
obsahuje alergeny: 01,03,04,06,07,09,10

meloun, čaj ovocnýsvačina
kaše krupicová s grankem, čaj ovocnývečeře 1
obsahuje alergeny: 01,07

1ks houska ,salám slovenský, čaj ovocnývečeře 2

Středa 23.6.2021
chléb, 50g.pomazánka sýrová s nivou, kakaosnídaně
obsahuje alergeny: 01,06,07

1ks rohlík selský 56g., rajče, čaj ovocnýpřesnídávka
obsahuje alergeny: 01,06

gulášová polévka, chléb, čaj ovocnýpolévka
obsahuje alergeny: 01

knedlíky s ovocným přelivem a zak.smetanou, džus - ovocné koncentrátyoběd
obsahuje alergeny: 01,03,07

1ks rohlík 43g., flora 20 g., čaj ovocnýsvačina
obsahuje alergeny: 01,06

námořnické maso, těstoviny, chléb, čaj ovocnývečeře 1
obsahuje alergeny: 01,03

chléb, ring střívko 100g. originál, čaj ovocnývečeře 2
obsahuje alergeny: 01,07
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Čtvrtek 24.6.2021
2 ks kobliha s ovocnou náplní, mlékosnídaně
obsahuje alergeny: 01,03,07

chléb, salám gothaj, čaj ovocnýpřesnídávka
obsahuje alergeny: 01

hovězí polévka s vaječnou s jíškou, chléb, čaj ovocnýpolévka
obsahuje alergeny: 01,03,06,07,09

vepřová krkovice v majonéze, brambory pečené, džus - ovocné koncentrátyoběd
obsahuje alergeny: 01,12

banán, čaj ovocnýsvačina
čočkový salát, pletýnka, čaj ovocnývečeře 1
obsahuje alergeny: 01,09

croissant, čaj ovocnývečeře 2
obsahuje alergeny: 01,03,05,06,07,08,11

Pátek 25.6.2021
2ks houska, pomazánka medová, grankosnídaně
obsahuje alergeny: 01,06,07

chléb, játrová cihla, čaj ovocnýpřesnídávka
obsahuje alergeny: 01

polévka  uzená s kroupami, chléb, čaj ovocnýpolévka
obsahuje alergeny: 01

bramborové knedlíky plň.uzeným masem (salám), kysané zelí,bramborové knedlíky, džus - ovocné
koncentráty

oběd

obsahuje alergeny: 01,03

1ks rohlík 43g., sýr plátkový uzený, čaj ovocnýsvačina
obsahuje alergeny: 01,06

černá buchta, čaj ovocnývečeře 1
obsahuje alergeny: 01,03,06,07

chléb, paštika, čaj ovocnývečeře 2
obsahuje alergeny: 01,06,07,08

Sobota 26.6.2021
makový závin 380g., bílá kávasnídaně
obsahuje alergeny: 01,07

cibulová polévka se sýrem I / 150polévka
obsahuje alergeny: 01,03,06,07,09,13

kuřecí prsa smažená, brambory, kompot,chléb, čaj ovocnýoběd
obsahuje alergeny: 01,03,07

chléb, máslo, džem, čaj ovocnýsvačina
obsahuje alergeny: 01,07,12

lečo s vejci a uzeninou, chléb, čaj ovocnývečeře 1
obsahuje alergeny: 01,03

Neděle 27.6.2021
chléb, vaječné smaženky - vaječnice, čaj ovocnýsnídaně
obsahuje alergeny: 01,03,10
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hovězí polévka s kapánímpolévka
obsahuje alergeny: 01,03,06,07,09

hovězí pečeně ruská, celozrnný knedlík, chléb, čaj ovocnýoběd
obsahuje alergeny: 01,03,04,06,07,09,10

kornout -zmrzlina, čaj ovocnýsvačina
obsahuje alergeny: 07

chléb, obložený talíř, čaj ovocnývečeře 1
obsahuje alergeny: 01,03,07

01 
03 
04 
05 
06 
07

Seznam alergenů: Obiloviny obsahující lepek    
Vejce                         
Ryby                          
Arašídy (podzemnice olejná)   
Sójové boby (sója)            
Mléko

08 
09 
10 
11 
12 
13

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


