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Pondělí 6.6.2022
2ks rohlík 43g., máslo, med porce 20g., kakaosnídaně
obsahuje alergeny: 01,06,07

chléb, 20g.sýr plátkový uzený, čaj ovocnýpřesnídávka
obsahuje alergeny: 01

polévka hovězí se šunkovým svítkem I/242, chléb, čaj ovocnýpolévka
obsahuje alergeny: 01,03,06,09

hovězí pečeně po orientálsku 11116, těstoviny, džus - ovocné koncentrátyoběd
obsahuje alergeny: 01,03,09,13

termix 90g., chléb,čaj ovocnýsvačina
obsahuje alergeny: 07

zeleninové smaženky (řízky), bramborová kaše, chléb, čaj ovocnývečeře 1
obsahuje alergeny: 01,03,07,09

chlebíček s debrecínkou 90g, čaj ovocnývečeře 2
obsahuje alergeny: 01

Úterý 7.6.2022
chléb, 50g.pomazánka  rybí, čaj ovocnýsnídaně
obsahuje alergeny: 01,04,06,07

bulka se sýrem 60g., mlékopřesnídávka
obsahuje alergeny: 01,07

kulajda, chléb, čaj ovocnýpolévka
obsahuje alergeny: 01,03,07

karbanátek  šumavský, brambory, okurka sterilovaná, džus - ovocné koncentrátyoběd
obsahuje alergeny: 01,03,07,10

1ks rohlík sojový, jablko, čaj ovocnýsvačina
obsahuje alergeny: 01,06

nudle s kakaem 20631, čaj ovocnývečeře 1
obsahuje alergeny: 01,03,06,07

chléb, 40g.sýr plátkový, čaj ovocnývečeře 2
obsahuje alergeny: 01,07

Středa 8.6.2022
2ks rohlík 43g., salám lovecký, máslo, čaj ovocnýsnídaně
obsahuje alergeny: 01,06,07

chléb, sýr tavený 20g, mlékopřesnídávka
obsahuje alergeny: 01,07

polévka vločková, chléb, čaj ovocnýpolévka
obsahuje alergeny: 01,06,09

200g.kuře pečené, dušená rýže, kompot ovocný - příloha, džus - ovocné koncentrátyoběd
obsahuje alergeny: 01,07

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

langoše česnekem, čaj ovocnývečeře 1
obsahuje alergeny: 01,03,07,09,10

mléčná rýže Riso 200ml, chléb, čaj ovocnývečeře 2
obsahuje alergeny: 01,07
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Čtvrtek 9.6.2022
chléb, 50g.česneková pomazánka s vejci, grankosnídaně
obsahuje alergeny: 01,06,07,12

1ks houska, nugeta 20g, čaj ovocnýpřesnídávka
obsahuje alergeny: 01,06

polévka žampionový krém NT 2015,chléb, čaj ovocnýpolévka
obsahuje alergeny: 01,03,06,07,09

uzenářský špíz 13627, brambory, džus - ovocné koncentrátyoběd
obsahuje alergeny: 06,07

tyčinka müsli, čaj ovocnýsvačina
obsahuje alergeny: 01,06,07,08,12

kovbojské  fazole RPM, chléb, čaj ovocnývečeře 1
obsahuje alergeny: 01,06,09

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

Pátek 10.6.2022
chléb, párky tenké, hořčice, čaj ovocnýsnídaně
obsahuje alergeny: 01,06,10

kobliha s ovocnou náplní, mléko  ochucenépřesnídávka
obsahuje alergeny: 01,03,07

hovězí polévka s těstovinou, chléb, čaj ovocnýpolévka
obsahuje alergeny: 01,03,06,09

vepřové výpečky, dušené zelí, houskové knedlíky (kynuté), džus - ovocné koncentrátyoběd
obsahuje alergeny: 01,03,07,12

banán, čaj ovocnýsvačina
bramborový guláš se salámem, 2ks houska, čaj ovocnývečeře 1
obsahuje alergeny: 01,07

1ks croissant, čaj ovocnývečeře 2
obsahuje alergeny: 01,03,05,06,07,08,11

Sobota 11.6.2022
jidášci 2 ks, bílá kávasnídaně
obsahuje alergeny: 01,01a,03,07

polévka rychtářskápolévka
obsahuje alergeny: 01,06,10,12

rizoto z vepřového masa, sterilovaná červená řepa, chléb, čaj ovocnýoběd
obsahuje alergeny: 01,03,04,06,07,09,10

chléb, máslo, sardinky, cibule, čaj ovocnýsvačina
obsahuje alergeny: 01,04,06,07

bramborové šišky s houskou (mákem) 20601,jablko, čaj ovocnývečeře 1
obsahuje alergeny: 01,03,07

chléb, salám vysočina, čaj ovocnývečeře 2
obsahuje alergeny: 01

Neděle 12.6.2022
chléb, 2ks smažená vejce na cibulce, čaj ovocnýsnídaně
obsahuje alergeny: 01,03
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hovězí polévka s celestýnskými nudlemipolévka
obsahuje alergeny: 01,03,06,07,09

omáčka křenová, hovězí maso vařené, celozrnný knedlík, chléb, čaj ovocnýoběd
obsahuje alergeny: 01,03,06,07,09

perníkové řezy, čaj ovocnýsvačina
obsahuje alergeny: 01,03,07,12

chléb, 100g. pečená sekaná drůbeží , hořčice, okurka sterilovaná, chléb, čaj ovocnývečeře 1
obsahuje alergeny: 01,03,07,10,12

chléb, sýr tavený 50g., čaj ovocnývečeře 2
obsahuje alergeny: 01,07
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Seznam alergenů: Obiloviny obsahující lepek    
Obiloviny - pšenice           
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


