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Pondělí 16.5.2022
2 ks rohlík 43g., máslo, salám šunkový, čaj ovocnýsnídaně
obsahuje alergeny: 01,06,07

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

polévka z fazolových lusků na kyselo 10135, chléb, čaj ovocnýpolévka
obsahuje alergeny: 01,07

vepřový řízek smažený, brambory, porce citronu, džus - ovocné koncentrátyoběd
obsahuje alergeny: 01,03,04,06,07,09,10

chléb, rama 10g., čaj ovocnýsvačina
obsahuje alergeny: 01,07

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

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

Úterý 17.5.2022
chléb, 50g.pomazánka sýrová s nivou, čaj ovocnýsnídaně
obsahuje alergeny: 01,07

1ks houska, salám gothaj, čaj ovocnýpřesnídávka
obsahuje alergeny: 01,06

hovězí polévka s celestýnskými nudlemi, chléb, čaj ovocnýpolévka
obsahuje alergeny: 01,03,06,07,09

lesnická roštěná 11247, dušená rýže, džus - ovocné koncentrátyoběd
obsahuje alergeny: 01,03,06,09,10

1ks kedluben, čaj ovocnýsvačina
bramborové škubánky s mákem 20603, mlékovečeře 1
obsahuje alergeny: 01,03,07

1ks Capri-Sun 0,2 lvečeře 2

Středa 18.5.2022
chléb, máslo, debrecínka, čaj ovocnýsnídaně
obsahuje alergeny: 01,06,07

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

čočková polévka s kroupami a zeleninou I/205, chléb, čaj ovocnýpolévka
obsahuje alergeny: 01,07,09

kebabčata, bramborová kaše, džus - ovocné koncentrátyoběd
obsahuje alergeny: 01,03

1ks rohlík 43g., sýr tavený 20g, čaj ovocnýsvačina
obsahuje alergeny: 01,06,07

špagety  po uhlířsku, jablko, chléb, čaj ovocnývečeře 1
obsahuje alergeny: 01,03,07

1ks mléčná rýže Riso 200ml, čaj ovocnývečeře 2
obsahuje alergeny: 07
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Čtvrtek 19.5.2022
chléb, pomazánka rybí s taveným sýrem, čaj ovocnýsnídaně
obsahuje alergeny: 01,04,06,07

šáteček, mlékopřesnídávka
obsahuje alergeny: 01,03,07

drůbeží polévka se sýrovými noky I / 270, chléb, čaj ovocnýpolévka
obsahuje alergeny: 01,03,07

hovězí pečeně ruská, houskové knedlíky (kynuté), džus - ovocné koncentrátyoběd
obsahuje alergeny: 01,03,04,06,07,09,10

marilka, čaj ovocnýsvačina
obsahuje alergeny: 01,06,07,08

kaše z ovesných vloček se skořicí, chléb, čaj ovocnývečeře 1
obsahuje alergeny: 01,07

1ks rohlík 43g., křemílek  80g., čaj ovocnývečeře 2
obsahuje alergeny: 01,06,07

Pátek 20.5.2022
2ks houska, máslo, džem, kakaosnídaně
obsahuje alergeny: 01,06,07,12

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

polévka hovězí se sýrovým  strouháním, chléb, čaj ovocnýpolévka
obsahuje alergeny: 01,03,06,07,09

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

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

rizoto z  rybího file  III / 94, okurka sterilovaná, chléb, čaj ovocnývečeře 1
obsahuje alergeny: 01,04,07,09,10

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

Sobota 21.5.2022
jidášci 2 ks, bílá kávasnídaně
obsahuje alergeny: 01,01a,03,07

polévka květákovápolévka
obsahuje alergeny: 01,03,06,07,09

placičky z kuřecího masa / čína /, brambory, porce rajčete, chléb, čaj ovocnýoběd
obsahuje alergeny: 01,03,06,07,12

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

houskové knedlíky s vejci, sterilovaná červená řepa, čaj ovocnývečeře 1
obsahuje alergeny: 01,03,07

chléb, sýr tavený Hochland 90g., čaj ovocnývečeře 2
obsahuje alergeny: 01,07
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Neděle 22.5.2022
chléb, 50g.pomazánka vaječná, čaj ovocnýsnídaně
obsahuje alergeny: 01,03,07,09

hovězí polévka s praženou krupicípolévka
obsahuje alergeny: 01,07,09

záhorácký závitek, bramborové knedlíky (směs) 21016, chléb, čaj ovocnýoběd
obsahuje alergeny: 01,03,07,09,10,12

linecký koláč, čaj ovocnýsvačina
obsahuje alergeny: 01,03,07,12

chléb cikánský, hořčice, křen, jablko, čaj ovocnývečeře 1
obsahuje alergeny: 10,12

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

01 
01a
03 
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


