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Pondělí 17.1.2022
2ks rohlík 43g., máslo, med porce 20g., grankosnídaně
obsahuje alergeny: 01,06,07

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

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

hovězí pečeně na zázvoru, bramborové knedlíky, džus - ovocné koncentrátyoběd
obsahuje alergeny: 01,03,06,09

1ks termix 90g., čaj ovocnýsvačina
obsahuje alergeny: 07

kuřecí maso se zeleninou a kuskusem, chléb, čaj ovocnývečeře 1
obsahuje alergeny: 01,06,07

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

Úterý 18.1.2022
chléb, 50g.pomazánka  rybí, čaj ovocnýsnídaně
obsahuje alergeny: 01,04,06,07

šáteček, mléko  ochucenépřesnídávka
obsahuje alergeny: 01,03,07

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

těftěly  v rajčatové omáčce, dušená rýže, džus - ovocné koncentrátyoběd
obsahuje alergeny: 03,07,12

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

1ks rohlík,50g. tavený sýr, čaj ovocnývečeře 2
obsahuje alergeny: 01

Středa 19.1.2022
chléb, párek jemný, hořčice, čaj ovocnýsnídaně
obsahuje alergeny: 01,06,10

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

hovězí polévka s játrovými knedlíčky, chléb, čaj ovocnýpolévka
obsahuje alergeny: 01,03,09

smažené bavorské vdolečky, grankooběd
obsahuje alergeny: 01,03,06,07

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

domažlické vepřové ragú, těstoviny, čaj ovocnývečeře 1
obsahuje alergeny: 01,03,07,10

chléb,50g.sýr plátkový,čaj ovocnývečeře 2
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Čtvrtek 20.1.2022
chléb, 50g.pomazánka z taveného sýra, čaj ovocnýsnídaně
obsahuje alergeny: 01,07,09

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

polévka  uzená s kroupami, chléb, čaj ovocnýpolévka
obsahuje alergeny: 01

smažený kuřecí  řízek, brambory, kompot ovocný - příloha, džus - ovocné koncentrátyoběd
obsahuje alergeny: 01,03,07

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

čočka smetanová, chléb, čaj ovocnývečeře 1
obsahuje alergeny: 01,07,09

1ks smetanový dezertní pohár 150g., čaj ovocnývečeře 2
obsahuje alergeny: 07

Pátek 21.1.2022
2ks houska, sýr salámový  uzený, máslo, čaj ovocnýsnídaně
obsahuje alergeny: 01,07

chléb, játrová cihla, čaj ovocnýpřesnídávka
obsahuje alergeny: 01

drůbeží  s těstovinovou rýží, chléb, čaj ovocnýpolévka
obsahuje alergeny: 01,03,07,09

slovenská pochoutka, džus - ovocné koncentrátyoběd
obsahuje alergeny: 01,03

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

100g.opečený salám , grilovaná zelenina, bageta, čaj ovocnývečeře 1
obsahuje alergeny: 01,07,09,11

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

Sobota 22.1.2022
1/3 ks závin  ořechový 380g., bílá kávasnídaně
obsahuje alergeny: 01,07,08,08c

polévka cibulová se sýrempolévka
obsahuje alergeny: 01,07,09

kebabčata, brambory, chléb, čaj ovocnýoběd
obsahuje alergeny: 01,03

chléb, sýr plátkový uzený, čaj ovocnýsvačina
obsahuje alergeny: 01,07

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

chléb, paštika majka 48g., čaj ovocnývečeře 2
obsahuje alergeny: 01,06,07,08
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Neděle 23.1.2022
vaječné smaženky - vaječnice, čaj ovocnýsnídaně
obsahuje alergeny: 01,03,10

čočkovápolévka
kuře po valticku, houskové knedlíky (kynuté), chléb, čaj ovocnýoběd
obsahuje alergeny: 01,03,07,09

litá buchta s drobenkou a ovocem, čaj ovocnýsvačina
obsahuje alergeny: 01,03,06,07

chléb, sloní žrádlo, jablko, čaj ovocnývečeře 1
obsahuje alergeny: 01,10

chléb, šumavský sýr 90g.střívko, čaj ovocnývečeře 2
obsahuje alergeny: 01,07

01 
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04 
06 
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08

Seznam alergenů: Obiloviny obsahující lepek    
Vejce                         
Ryby                          
Sójové boby (sója)            
Mléko                         
Ořechy, mandle, pistácie

08c
09 
10 
11 
12

Skoř. plody - vlašské ořechy  
Celer                         
Hořčice                       
Sezamová semena               
Oxid siřičitý a siřičitany


