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Pondělí 29.11.2021
chléb, dobrá sardinková pomazánka 142/1 PR, čaj ovocnýsnídaně
obsahuje alergeny: 01,03,04,06,07,10

1ks rohlík sojový, flora 20 g., mlékopřesnídávka
obsahuje alergeny: 01,06,07

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

zbojnický skřivan, dušená rýže, džus - ovocné koncentrátyoběd
obsahuje alergeny: 01,06,09

jogurt  Olmíci piškotoví 113g., čaj ovocnýsvačina
obsahuje alergeny: 07

špagety s pórkem III/178, chléb, čaj ovocnývečeře 1
obsahuje alergeny: 01,03,07

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

Úterý 30.11.2021
2ks rohlík 43g., máslo, med porce 20g., grankosnídaně
obsahuje alergeny: 01,06,07

jogurt s kokosem a banány, čaj ovocnýpřesnídávka
obsahuje alergeny: 07

celerová polévka I/148, chléb, čaj ovocnýpolévka
obsahuje alergeny: 01,07,09,12

kuřecí nudličky s čočkou NT 2012, bramborová kaše s květákem, džus - ovocné koncentrátyoběd
obsahuje alergeny: 01,01a,03,06,07

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

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

Středa 1.12.2021
chléb, máslo, 50g.salám junior, čaj ovocnýsnídaně
obsahuje alergeny: 01,07

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

drožďová polévka, chléb, čaj ovocnýpolévka
obsahuje alergeny: 01,03,09

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

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

selská omeleta, chléb, čaj ovocnývečeře 1
obsahuje alergeny: 01,03

mléčná rýže 150g., čaj ovocnývečeře 2
obsahuje alergeny: 07
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Čtvrtek 2.12.2021
chléb, sýrová roláda Gizycko,vejce vařené, máslo, kakaosnídaně
obsahuje alergeny: 01,06,07

šáteček, čaj ovocnýpřesnídávka
obsahuje alergeny: 01,03,07

polévka čočková, chléb, čaj ovocnýpolévka
obsahuje alergeny: 01

karbanátk  šumavský, brambory, salát rajčatový s cibulí, džus - ovocné koncentrátyoběd
obsahuje alergeny: 01,03,07

1ks rohlík tmavý 60g., jablko, čaj ovocnýsvačina
obsahuje alergeny: 01,06

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

1ks houska, 100g.salám gothaj, čaj ovocnývečeře 2
obsahuje alergeny: 01

Pátek 3.12.2021
2ks rohlík 60g., pomazánka švédská I / 103, čaj ovocnýsnídaně
obsahuje alergeny: 01,04,06,07,09,10

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

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

maminčino kuře, okurka sterilovaná, džus - ovocné koncentrátyoběd
obsahuje alergeny: 01,03,07,10

chléb, játrová cihla, čaj ovocnýsvačina
obsahuje alergeny: 01

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

tatranka, čaj ovocnývečeře 2
obsahuje alergeny: 01,01a,03,06,07,08b

Sobota 4.12.2021
2ks koláček  40g., bílá kávasnídaně
obsahuje alergeny: 01,03,07

kuřecí polévka s květákempolévka
obsahuje alergeny: 09

ostré fazole s rajčaty / fazolové chilli /, bageta, čaj ovocnýoběd
obsahuje alergeny: 01,08

jednohubky, cola 2l,mikulášský balíček / děti odjíždějící domů ho dostanou v pátek/svačina
obsahuje alergeny: 01,06,07

kaše rýžová se skořicí, chléb, čaj ovocnývečeře 1
obsahuje alergeny: 01,07

chléb, sýr tavený 50g., čaj ovocnývečeře 2
obsahuje alergeny: 01,07
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Neděle 5.12.2021
chléb, 2ks smažená vejce na slanině, čaj ovocnýsnídaně
obsahuje alergeny: 01,03

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

bramborové knedlíky s cibulkou a salámem, salát z bílého hlávkového zelí, chléb, čaj ovocnýoběd
obsahuje alergeny: 01,03,07,12

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

kebabčata, hořčice, okurka sterilovaná, jablko, chléb, čaj ovocnývečeře 1
obsahuje alergeny: 01,03,10

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

01 
01a
03 
04 
06 
07

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

08 
08b
09 
10 
12

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


