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Pondělí 15.11.2021
chléb, máslo, 50g.salám turistický, čaj ovocnýsnídaně
obsahuje alergeny: 01,07

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

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

plzeňský guláš, houskové knedlíky (kynuté), džus - ovocné koncentrátyoběd
obsahuje alergeny: 01,03,06,07

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

nudle s grankem, chléb, čaj ovocnývečeře 1
obsahuje alergeny: 01,03,07

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

Úterý 16.11.2021
chléb, pomazánka ze šprotů  I  /  94, čaj ovocnýsnídaně
obsahuje alergeny: 01,04,07

banánový koktejl, houskapřesnídávka
obsahuje alergeny: 01,07

polévka žampionová, chléb, čaj ovocnýpolévka
obsahuje alergeny: 01,03,04,06,07,09,10

smažený sekaný řízek se sýrem, bramborová kaše, zeleninová obloha, džus - ovocné koncentrátyoběd
obsahuje alergeny: 01,03,04,06,07,09,10

hruška, čaj ovocnýsvačina
drůbeží játra dušená na cibulce, chléb, čaj ovocnývečeře 1
obsahuje alergeny: 01

rohlík selský 56g., sýr tavený 50g., čaj ovocnývečeře 2
obsahuje alergeny: 01,06,07

Středa 17.11.2021
chléb, 2ks smažená vejce na cibulce, máslo, čaj ovocnýsnídaně
obsahuje alergeny: 01,03,07

1ks rohlík grahamový 56 g., flora 20 g., mlékopřesnídávka
obsahuje alergeny: 01,06,07

cizrnová polévka   NT/ 2015, chléb, čaj ovocnýpolévka
obsahuje alergeny: 01,09

cmunda po Kaplicku, džus - ovocné koncentrátyoběd
obsahuje alergeny: 01,03,07,10,12

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

fazole na kyselo, klobása, chléb, čaj ovocnývečeře 1
obsahuje alergeny: 01,07

jogurt  Fantasia 120g., čaj ovocnývečeře 2
obsahuje alergeny: 07
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Čtvrtek 18.11.2021
2ks houska, máslo, rajče, 20g.sýr plátkový,čaj ovocnýsnídaně
obsahuje alergeny: 01,07

čoko kuličky, mlékopřesnídávka
obsahuje alergeny: 01,05,07,08

hovězí polévka s játrovou rýží, chléb, čaj ovocnýpolévka
obsahuje alergeny: 01,03,09

vepřový závitek plněný dušený na smetaně 13232, těstoviny, džus - ovocné koncentrátyoběd
obsahuje alergeny: 01,03,06,07,09,10

banán, čaj ovocnýsvačina
vepřové v mrkvi, pletýnka, chléb, čaj ovocnývečeře 1
obsahuje alergeny: 01,03,04,06,07,09,10

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

Pátek 19.11.2021
chléb,50g. pomazánka salámová, čaj ovocnýsnídaně
obsahuje alergeny: 01,07,10

1ks rohlík sýrový, čaj ovocnýpřesnídávka
kulajda, chléb, čaj ovocnýpolévka
obsahuje alergeny: 01,03,07

rizoto srbské VN 1010, salát z bílého hlávkového zelí, džus - ovocné koncentrátyoběd
obsahuje alergeny: 07

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

rybí file se zeleninou a jogurtem  III / 85, brambory, čaj ovocnývečeře 1
obsahuje alergeny: 04,07,09

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

Sobota 20.11.2021
1/3 ks vánočka, bílá kávasnídaně
obsahuje alergeny: 01,03,07

polévka hovězí s nudlemipolévka
obsahuje alergeny: 01,03,06,09

vepřové žebírko na žampionech, brambory, chléb, čaj ovocnýoběd
obsahuje alergeny: 01,03,04,06,07,09,10

chléb, vejce vařené, čaj ovocnýsvačina
obsahuje alergeny: 01,03

dukátové buchtičky s krémem, jablko, čaj ovocnývečeře 1
obsahuje alergeny: 01,03,07

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

Neděle 21.11.2021
chléb, 50g.pomazánka z taveného sýra, čaj ovocnýsnídaně
obsahuje alergeny: 01,07,09
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polévka  kmínová s vejcempolévka
obsahuje alergeny: 01,03,07,09

kuřecí plátek na nivě  III / 105, bramborové knedlíky, chléb, čaj ovocnýoběd
obsahuje alergeny: 01,03,07

věnečky s vanilkovým krémem, čaj ovocnýsvačina
obsahuje alergeny: 01,01a,03,06,07,08,10

chléb, rybí salát, chléb, čaj ovocnývečeře 1
obsahuje alergeny: 01,03,04,10

chléb, 50g.salám gothaj, čaj ovocnývečeře 2
obsahuje alergeny: 01

01 
01a
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04 
05 
06

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

07 
08 
09 
10 
12

Mléko                         
Ořechy, mandle, pistácie      
Celer                         
Hořčice                       
Oxid siřičitý a siřičitany


