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Pondělí 27.9.2021
chléb, 50g.pomazánka zeleninová, čaj ovocnýsnídaně
obsahuje alergeny: 01,03,07,09

1ks houska, sýr tavený 20g, mlékopřesnídávka
obsahuje alergeny: 01,07

hovězí polévka s vaječnou sedlinou, chléb, čaj ovocnýpolévka
obsahuje alergeny: 01,03,06,07,09

hovězí pečeně frankfurtská, dušená rýže, džus - ovocné koncentrátyoběd
obsahuje alergeny: 01,06,07

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

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

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

Úterý 28.9.2021
1/3 ks makový závin, grankosnídaně
obsahuje alergeny: 01,06,07,11

chléb,máslo, rajče, čaj ovocnýpřesnídávka
obsahuje alergeny: 01,06

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

placičky z kuřecího masa / čína /, brambory, tatarská omáčka, džus - ovocné koncentrátyoběd
obsahuje alergeny: 03,06,07,10,12

pomeranč, čaj ovocnýsvačina
čočka s masem a rajčaty RPM 15, chléb, čaj ovocnývečeře 1
obsahuje alergeny: 01

chléb, anglická slanina, čaj ovocnývečeře 2
obsahuje alergeny: 01,06

Středa 29.9.2021
2ks rohlík 43g., máslo, salám turistický, čaj ovocnýsnídaně
obsahuje alergeny: 01,06,07

jablková miska, chléb, čaj ovocnýpřesnídávka
obsahuje alergeny: 01,07

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

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

1ks tyčinka müsli, čaj ovocnýsvačina
obsahuje alergeny: 01,06,07,08,12

halušky s vejci, chléb, čaj ovocnývečeře 1
obsahuje alergeny: 01,03,07,09,10

chléb, sýr tavený 50g., čaj ovocnývečeře 2
obsahuje alergeny: 01,07
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Čtvrtek 30.9.2021
chléb, 50g.pomazánka z tuňáka, čaj ovocnýsnídaně
obsahuje alergeny: 01,04,06,07

1ks houska, 20g.sýr plátkový, čaj ovocnýpřesnídávka
obsahuje alergeny: 01,06,07

polévka květáková s pórkem, chléb, čaj ovocnýpolévka
obsahuje alergeny: 01,03,06,07,09

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

hruška, čaj ovocnýsvačina
rybí file dušené v leču, brambory, chléb, čaj ovocnývečeře 1
obsahuje alergeny: 01,04

chléb, salám vysočina, čaj ovocnývečeře 2
obsahuje alergeny: 01

Pátek 1.10.2021
2ks houska., máslo, džem, mléko  ochucenésnídaně
obsahuje alergeny: 01,06,07,12

rohlík pizza, čaj ovocnýpřesnídávka
obsahuje alergeny: 01,01a,03

polévka mlynářská s pohankou, chléb, čaj ovocnýpolévka
obsahuje alergeny: 01,03,04,06,07,09,10

zapečené  těstoviny penne s kuřecím masem a brokolicí, džus - ovocné koncentrátyoběd
obsahuje alergeny: 01,03,07,09

chléb, flora 20 g., čaj ovocnýsvačina
obsahuje alergeny: 01

vepřové na žampiónech, dušená rýže, chléb, čaj ovocnývečeře 1
obsahuje alergeny: 01,03,04,06,07,09,10

jogurt  selský 200g.ovocný, čaj ovocnývečeře 2
obsahuje alergeny: 07

Sobota 2.10.2021
jidášci 2 ks, bílá kávasnídaně
obsahuje alergeny: 01,01a,03,07

polévka rajčatovápolévka
obsahuje alergeny: 01,09

karbanátek z rybího file - smažený, bramborová kaše, okurka sterilovaná, chléb, čaj ovocnýoběd
obsahuje alergeny: 01,03,04,07,10

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

pizza se sýrem a salámem, čaj ovocnývečeře 1
obsahuje alergeny: 01,07

chléb, paštika43g. bůčková, čaj ovocnývečeře 2
obsahuje alergeny: 01,06,07,08

Neděle 3.10.2021
chléb, máslo, játrová cihla, čaj ovocnýsnídaně
obsahuje alergeny: 01,07
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polévka vločkovápolévka
obsahuje alergeny: 01,06,09

kuřecí stehno pečené na kysaném zelí, chlupaté knedlíky, chléb, čaj ovocnýoběd
obsahuje alergeny: 01,03,06,07,10,12

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

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

chléb, 50g.sýr plátkový uzený, čaj ovocnývečeře 2
obsahuje alergeny: 01

01 
01a
03 
04 
06 
07

Seznam alergenů: Obiloviny obsahující lepek    
Obiloviny - pšenice           
Vejce                         
Ryby                          
Sójové boby (sója)            
Mléko

08 
09 
10 
11 
12

Ořechy, mandle, pistácie      
Celer                         
Hořčice                       
Sezamová semena               
Oxid siřičitý a siřičitany


