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Pondělí 10.1.2022
chléb, máslo, 50g.cikánka, čaj ovocnýsnídaně
obsahuje alergeny: 01,06,07

kukuřičné lupínky, mlékopřesnídávka
obsahuje alergeny: 07

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

moravský vrabec, dušené kyselé červené zelí, bramborové knedlíkyoběd
obsahuje alergeny: 01,03,04,06,07,09,10,12

jogurt  ovocný, chléb, čaj ovocnýsvačina
obsahuje alergeny: 01,07

obložené vejce, pletýnka, čaj ovocnývečeře 1
obsahuje alergeny: 01,03,09

chléb,sýrmílek 80g.čaj ovocnývečeře 2

Úterý 11.1.2022
chléb, 50g.pomazánka z tuňáka, čaj ovocnýsnídaně
obsahuje alergeny: 01,04,06,07

koktejl, houskapřesnídávka
obsahuje alergeny: 01,07

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

kuřecí maso na myslivecký způsob, dušená rýže, džus - ovocné koncentrátyoběd
obsahuje alergeny: 01,12

1ks rohlík grahamový 56 g., jablko, čaj ovocnýsvačina
obsahuje alergeny: 01,06

gratinované rybí file, brambory, okurka sterilovaná, chléb, čaj ovocnývečeře 1
obsahuje alergeny: 01,04,07,10

dezert tornádo 150g., čaj ovocnývečeře 2
obsahuje alergeny: 07

Středa 12.1.2022
2ks kobliha s ovocnou náplní, kakaosnídaně
obsahuje alergeny: 01,03,06,07

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

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

chalupářská čočka, bandury, džus - ovocné koncentrátyoběd
obsahuje alergeny: 01,03,09

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

nudle s mákem, jablko, čaj ovocnývečeře 1
obsahuje alergeny: 01,03,07

1ks kravík 250 mlvečeře 2
obsahuje alergeny: 07
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Čtvrtek 13.1.2022
chléb, 50g.pomazánka sýrová s česnekem, čaj ovocnýsnídaně
obsahuje alergeny: 01,07

1ks houska, nugeta, mlékopřesnídávka
obsahuje alergeny: 01,06,07,08

zelná polévka s klobásou, chléb, čaj ovocnýpolévka
obsahuje alergeny: 01

francouzské brambory, salát z hlávkového zelí, džus - ovocné koncentrátyoběd
obsahuje alergeny: 03,07

hruška, čaj ovocnýsvačina
vepřové na kmíně, dušená rýže, chléb, čaj ovocnývečeře 1
obsahuje alergeny: 01,03,04,06,07,09,10

1ks marilka, čaj ovocnývečeře 2
obsahuje alergeny: 01,06,07,08

Pátek 14.1.2022
chléb, játrová cihla, máslo, čaj ovocnýsnídaně
obsahuje alergeny: 01,07

1ks rohlík sýrový, grankopřesnídávka
obsahuje alergeny: 07

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

omáčka koprová, hovězí maso vařené, houskové knedlíky (kynuté), džus - ovocné koncentrátyoběd
obsahuje alergeny: 01,03,06,07,09

1ks rohlík 60g., salám junior, čaj ovocnýsvačina
obsahuje alergeny: 01,06

halušky s vejci, okurka sterilovaná, chléb, čaj ovocnývečeře 1
obsahuje alergeny: 01,03,07,09,10

křemílek  80g., chléb, čaj ovocnývečeře 2
obsahuje alergeny: 01,07

Sobota 15.1.2022
2ks koláček  40g., bílá kávasnídaně
obsahuje alergeny: 01,03,07

polévka fazolovápolévka
obsahuje alergeny: 01,06,09

pštrosí vejce, bramborová kaše, rajče , chléb, čaj ovocnýoběd
obsahuje alergeny: 01,03,07

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

špagety s pikantní omáčkou, chléb, jablko, čaj ovocnývečeře 1
obsahuje alergeny: 01,03,07

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

Neděle 16.1.2022
chléb, 50g.pomazánka sýrová s nivou, čaj ovocnýsnídaně
obsahuje alergeny: 01,07
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polévka česneková s bramborempolévka
obsahuje alergeny: 06,09

hovězí pečeně fořtovská, těstoviny, chléb, čaj ovocnýoběd
obsahuje alergeny: 01,03

řezy mraky, čaj ovocnýsvačina
obsahuje alergeny: 01,01a,03,06,07,08,10

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

chléb, sýr tavený Hochland 90g., čaj ovocnývečeře 2
obsahuje alergeny: 01,07

01 
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06 
07

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


