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Pondělí 11.7.2022
chléb, kuřecí párky , hořčice,čaj ovocnýsnídaně
obsahuje alergeny: 01,06,07

hovězí polévka se strouhánímpolévka
obsahuje alergeny: 01,06,07,09

karbanátek  smažený, bramborová kaše / přípravek / , okurka sterilovaná,chléb,čaj ovocnýoběd
obsahuje alergeny: 03,09,10

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

kaše krupicová s grankem, čaj ovocnývečeře 1
obsahuje alergeny: 01,07

Úterý 12.7.2022
chléb, pomazánka z tuňáka, čaj ovocnýsnídaně
obsahuje alergeny: 01,04,06,07

polévka brokolicovápolévka
obsahuje alergeny: 01,07,09

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

oplatka Fidorka 30g., čaj ovocnýsvačina
obsahuje alergeny: 01,07

čočka na kyselo, 100g.opečený salám, chléb, okurka sterilovaná, čaj ovocnývečeře 1
obsahuje alergeny: 01,10

Středa 13.7.2022
2ks makovka / podkova / 60g., mlékosnídaně
obsahuje alergeny: 01,07,11

selská polévkapolévka
obsahuje alergeny: 01,03,07,09

kuřecí maso  se zeleninou  a kuskusem,chléb,čaj ovocnýoběd
obsahuje alergeny: 01,09

rohlík 43g., sýr tavený 20g, čaj ovocnýsvačina
obsahuje alergeny: 01,06,07

bramborový guláš s uzeninou, chléb, čaj ovocnývečeře 1
obsahuje alergeny: 01,07

Čtvrtek 14.7.2022
chléb, pomazánka mrkvová, čaj ovocnýsnídaně
obsahuje alergeny: 01,07

polévka  kmínová s vejcempolévka
obsahuje alergeny: 01,03,07,09

hovězí tokáň, houskové knedlíky (kynuté),chléb,čaj ovocnýoběd
obsahuje alergeny: 01,03,07

houska, paštika, čaj ovocnýsvačina
obsahuje alergeny: 01,06,07,08

palačinky se zavařeninou, mlékovečeře 1
obsahuje alergeny: 01,03,07,12
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Pátek 15.7.2022
2ks rohlík 43g., máslo, džem, čaj ovocnýsnídaně
obsahuje alergeny: 01,06,07,12

polévka pórková s ovesnými vločkamipolévka
obsahuje alergeny: 01,06,09

čevapčiči, brambory, chléb, čaj ovocnýoběd
obsahuje alergeny: 01,03,04,06,07,09,10

marilka, čaj ovocnýsvačina
obsahuje alergeny: 01,06,07,08

špenátové flíčky, chléb, čaj ovocnývečeře 1
obsahuje alergeny: 01,03,07

Sobota 16.7.2022
vánočka, bílá kávasnídaně
obsahuje alergeny: 01,03,07

polévka  uzená s krupkamipolévka
obsahuje alergeny: 01

cmunda po Kaplicku, chléb, čaj ovocnýoběd
obsahuje alergeny: 01,03,07,10,12

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

květák s vejci jako mozeček, brambory, chléb, čaj ovocnývečeře 1
obsahuje alergeny: 01,03

Neděle 17.7.2022
vaječné smaženky - vaječnice, čaj ovocnýsnídaně
obsahuje alergeny: 01,03,10

hovězí polévka s celestýnskými nudlemipolévka
obsahuje alergeny: 01,03,06,07,09

omáčka rajčatová, těstoviny, chléb, čaj ovocnýoběd
obsahuje alergeny: 01,03,06,09

zmrzlina, čaj ovocnýsvačina
obsahuje alergeny: 07

langoše česnekem, čaj ovocnývečeře 1
obsahuje alergeny: 01,03,07,09,10
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Seznam alergenů: Obiloviny obsahující lepek    
Vejce                         
Ryby                          
Sójové boby (sója)            
Mléko

08 
09 
10 
11 
12

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


