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Pondělí 27.6.2022
2ks rohlík 43g., máslo, salám gothaj, čaj ovocnýsnídaně
obsahuje alergeny: 01,06,07

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

hovězí polévka s krupicovými  noky, chléb, čaj ovocnýpolévka
obsahuje alergeny: 01,03,09

vepřová kýta dle šenkýře, špagety, džus - ovocné koncentrátyoběd
obsahuje alergeny: 01,03,07,09,10

olmíci piškotoví 113g., čaj ovocnýsvačina
obsahuje alergeny: 07,08

fazolový guláš, chléb, čaj ovocnývečeře 1
obsahuje alergeny: 01,06,07

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

Úterý 28.6.2022
chléb, 50g.česneková pomazánka , grankosnídaně
obsahuje alergeny: 01,06,07,12

1ks rohlík 43g., vejce vařené, čaj ovocnýpřesnídávka
obsahuje alergeny: 01,03,06

gulášová polévka 10129, chléb, čaj ovocnýpolévka
obsahuje alergeny: 01

kuřecí rizoto  jemné se žampiony, okurka sterilovaná, džus - ovocné koncentrátyoběd
obsahuje alergeny: 06,07,09,10

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

palačinky zapečené s tvarohem, čaj ovocnývečeře 1
obsahuje alergeny: 01,03,07

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

Středa 29.6.2022
2ks houska, máslo, džem, kakaosnídaně
obsahuje alergeny: 01,06,07,12

chléb, salám junior, čaj ovocnýpřesnídávka
obsahuje alergeny: 01,06

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

španělský ptáček rozlítaný, houskové knedlíky (kynuté), džus - ovocné koncentrátyoběd
obsahuje alergeny: 01,03,07,10

croissant, čaj ovocnýsvačina
obsahuje alergeny: 01,03,05,06,07,08,11

špagety s mrkvovou omáčkou, chléb, čaj ovocnývečeře 1
obsahuje alergeny: 01

Capri-Sun 0,2 lvečeře 2
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Čtvrtek 30.6.2022
chléb, pomazánka ze šprotů  I  /  94, čaj ovocnýsnídaně
obsahuje alergeny: 01,04,07

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

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

francouzské brambory, sterilovaná červená řepa, džus - ovocné koncentrátyoběd
obsahuje alergeny: 03,07

1ks houska, jablko, čaj ovocnýsvačina
obsahuje alergeny: 01

obložená bageta 2 ks, čaj ovocnývečeře 1
obsahuje alergeny: 01

1ks perník 60g., čaj ovocnývečeře 2
obsahuje alergeny: 01,04,06

01 
03 
04 
05 
06 
07

Seznam alergenů: Obiloviny obsahující lepek    
Vejce                         
Ryby                          
Arašídy (podzemnice olejná)   
Sójové boby (sója)            
Mléko
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Ořechy, mandle, pistácie      
Celer                         
Hořčice                       
Sezamová semena               
Oxid siřičitý a siřičitany


