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Pondělí 13.6.2022
2hs rohlí 43g.,, máslo,50g. salám gothaj, čaj ovocnýsnídaně
obsahuje alergeny: 01,07

pudinková miska s piškoty, čaj ovocnýpřesnídávka
obsahuje alergeny: 01,07

polévka bramborová na kyselo  10137, chléb, čaj ovocnýpolévka
obsahuje alergeny: 01,03,04,06,07,09,10

rybí file Tilapie smažená, bramborová kaše, okurka sterilovaná, džus - ovocné koncentrátyoběd
obsahuje alergeny: 01,03,04,07,10

1ks houska, vejce vařené, čaj ovocnýsvačina
obsahuje alergeny: 01,06

makovec, čaj ovocnývečeře 1
obsahuje alergeny: 01,03,07

1ks termix, čaj ovocnývečeře 2
obsahuje alergeny: 07

Úterý 14.6.2022
chléb, máslo, sýr salámový  uzený, grankosnídaně
obsahuje alergeny: 01,06,07

1ks rohlík 43g., flora 20g.,čaj ovocnýpřesnídávka
obsahuje alergeny: 01,03

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

vepřová plec na smetaně, houskové knedlíky (kynuté), džus - ovocné koncentrátyoběd
obsahuje alergeny: 01,03,04,06,07,09,10

hruška, čaj ovocnýsvačina
lečo s vejci  20204 ,pletýnka, čaj ovocnývečeře 1
obsahuje alergeny: 01,03,04,06,07,09,10

1ks oplatka romance, čaj ovocnývečeře 2
obsahuje alergeny: 01,03,06,07

Středa 15.6.2022
chléb, 50g.pomazánka sýrová s nivou, čaj ovocnýsnídaně
obsahuje alergeny: 01,07

1ks houska, banánový koktejlpřesnídávka
obsahuje alergeny: 01,06,07

polévka čočková, chléb, čaj ovocnýpolévka
obsahuje alergeny: 01

vepřová játra dušená na cibulce  13503, dušená rýže, džus - ovocné koncentrátyoběd
obsahuje alergeny: 01

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

sekaná pečeně 15303, brambory, okurka sterilovaná, čaj ovocnývečeře 1
obsahuje alergeny: 01,03,04,06,07,09,10

1ks rohlík 43g., křemílek  80g., čaj ovocnývečeře 2
obsahuje alergeny: 01,06,07
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Čtvrtek 16.6.2022
chléb, máslo, džem 20g., kakaosnídaně
obsahuje alergeny: 01,06,07,12

1ks rohlík 43g., rajče, čaj ovocnýpřesnídávka
obsahuje alergeny: 01,06

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

kuře s pikantním zelím  II / 210, chlupaté knedlíky, džus - ovocné koncentrátyoběd
obsahuje alergeny: 01,03,07,10,12

banán,čaj ovocnýsvačina
100g.opečený salám junior, fazole na kyselo, chléb, čaj ovocnývečeře 1
obsahuje alergeny: 01,07

1ks sýr a křup 35g, čaj ovocnývečeře 2
obsahuje alergeny: 01,07

Pátek 17.6.2022
chléb, 50g.pomazánka z tuňáka, čaj ovocnýsnídaně
obsahuje alergeny: 01,04,06,07

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

polévka drůbeží s krupkami, chléb, čaj ovocnýpolévka
obsahuje alergeny: 01,03,07,09

hovězí pečeně frankfurtská, těstoviny, džus - ovocné koncentrátyoběd
obsahuje alergeny: 01,03,06,07

1ks houska, džem 20g., čaj ovocnýsvačina
obsahuje alergeny: 01,07

bramborový báč, mléko acidofilnívečeře 1
obsahuje alergeny: 01,03,07,12

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

Sobota 18.6.2022
1/3 ks vánočka, bílá kávasnídaně
obsahuje alergeny: 01,03,07

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

šunkové flíčky zapečené, míchaný zeleninový salát, chléb, čaj ovocnýoběd
obsahuje alergeny: 01,03

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

klatovský řízek, brambory, čaj ovocnývečeře 1
obsahuje alergeny: 01,03,07

chléb, játrová cihla, čaj ovocnývečeře 2
obsahuje alergeny: 01

Neděle 19.6.2022
chléb, 50g.pomazánka z paštiky, čaj ovocnýsnídaně
obsahuje alergeny: 01,07,09
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hovězí polévka s kapánímpolévka
obsahuje alergeny: 01,03,06,07,09

vepřové žebírko cikánské, dušená rýže, chléb, čaj ovocnýoběd
obsahuje alergeny: 01,09,12

české domácí buchty, čaj ovocnýsvačina
obsahuje alergeny: 01,03,07

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

chléb, sýr tavený 50g. Javor, čaj ovocnývečeře 2
obsahuje alergeny: 01,07
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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


