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Pondělí 22.11.2021
2ks rohlík 43g., máslo, 40g.sýr plátkový, čaj ovocnýsnídaně
obsahuje alergeny: 01,06,07

1ks kobliha s ovocnou náplní, kakaopřesnídávka
obsahuje alergeny: 01,03,06,07

polévka hrachová s uzeninou, chléb, čaj ovocnýpolévka
obsahuje alergeny: 01,06

hovězí maso na česneku, dušená rýže, chléb, džus - ovocné koncentrátyoběd
obsahuje alergeny: 01

1ks BiBi tvarohový smetanový krém 70g., čaj ovocnýsvačina
obsahuje alergeny: 01,07

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

aspiková miska, chléb, čaj ovocnývečeře 2
obsahuje alergeny: 01,03

Úterý 23.11.2021
chléb, pizza nářez, máslo, čaj ovocnýsnídaně
obsahuje alergeny: 01,07

1ks rohlík grahamový 56 g., rajče, čaj ovocnýpřesnídávka
obsahuje alergeny: 01,06

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

tilapie na restované zelenině, brambory, džus - ovocné koncentrátyoběd
obsahuje alergeny: 04,07,09

banán,čaj ovocnýsvačina
palačinky se zavařeninou, mlékovečeře 1
obsahuje alergeny: 01,03,07,12

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

Středa 24.11.2021
2ks rohlík 43g., játrová cihla, máslo, čaj ovocnýsnídaně
obsahuje alergeny: 01,06,07

kukuřičné lupínky, mlékopřesnídávka
obsahuje alergeny: 07

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

záhorácký závitek, bramborové knedlíky (směs) 21016, džus - ovocné koncentrátyoběd
obsahuje alergeny: 01,03,07,09,10,12

kukuřičná trubička plněná krémem, čaj ovocnýsvačina
obsahuje alergeny: 01

škubánky s mákem 20603, mléko acidofilnívečeře 1
obsahuje alergeny: 01,07

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



22.11.2021 28.11.2021od do

Čtvrtek 25.11.2021
chléb, 50g.pomazánka vajíčková, grankosnídaně
obsahuje alergeny: 01,03,06,07,09

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

hovězí polévka se zel. noky, chléb, čaj ovocnýpolévka
obsahuje alergeny: 01,03,06,07,09

klatovské rarášky  (minutka), brambory, džus - ovocné koncentrátyoběd
obsahuje alergeny: 01,03,06,07,09,12

jablko, čaj ovocnýsvačina
vepřový guláš, těstoviny, chléb, čaj ovocnývečeře 1
obsahuje alergeny: 01,03,04,06,07,09,10

oplatka Lina 60g., čaj ovocnývečeře 2
obsahuje alergeny: 01,08b

Pátek 26.11.2021
2ks houska, sýrová roláda Gizycko, máslo, čaj ovocnýsnídaně
obsahuje alergeny: 01,07

rohlík sladký skořicový, mlékopřesnídávka
obsahuje alergeny: 01,03,07

gulášová polévka, chléb, čaj ovocnýpolévka
obsahuje alergeny: 01

šunkové flíčky zapečené, okurka sterilovaná, džus - ovocné koncentrátyoběd
obsahuje alergeny: 01,03,10

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

čočkový salát s krůtím masem, bageta, čaj ovocnývečeře 1
obsahuje alergeny: 01,10

chléb, paštika , čaj ovocnývečeře 2
obsahuje alergeny: 01

Sobota 27.11.2021
1/3 ks makový závin 380g., bílá kávasnídaně
obsahuje alergeny: 01,07

šumavská polévka  VN  1013polévka
obsahuje alergeny: 01,03,06,07,09,13

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

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

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

krajanka 100g., chléb, čaj ovocnývečeře 2
obsahuje alergeny: 01,06,07,08

Neděle 28.11.2021
chléb, pomazánka sýrová s nivou, čaj ovocnýsnídaně
obsahuje alergeny: 01,07
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polévka zeleninová  jemnápolévka
obsahuje alergeny: 01,07,09

sekaná pečeně 15303, bramborová kaše, ledový salát, chléb, čaj ovocnýoběd
obsahuje alergeny: 01,03,04,06,07,09,10

rafaelo, čaj ovocnýsvačina
obsahuje alergeny: 01,01a,03,06,07,08,10,12

uzená rolovaná plec, hořčice, křen, chléb, čaj ovocnývečeře 1
obsahuje alergeny: 01,10

ring střívko 100g. čisté, chléb, 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 
08b
09 
10 
12 
13

Ořechy, mandle, pistácie      
Skoř. plody - lískové ořechy  
Celer                         
Hořčice                       
Oxid siřičitý a siřičitany    
Vlčí bob


