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Pondělí 2.5.2022
2ks rohlík 43g., máslo, cikánka, čaj ovocnýsnídaně
obsahuje alergeny: 01,06,07

1ks šáteček , grankopřesnídávka
obsahuje alergeny: 01,06,07,11

gulášová polévka, chléb, čaj ovocnýpolévka
obsahuje alergeny: 01

vepřové srdce na slanině, dušená rýže, džus - ovocné koncentrátyoběd
obsahuje alergeny: 01

1ks pohár smetanový dezert 150g., čaj ovocnýsvačina
obsahuje alergeny: 07

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

chlebíček  herkules 60g., čaj ovocnývečeře 2
obsahuje alergeny: 01

Úterý 3.5.2022
chléb, 50g.pomazánka sardinková, čaj ovocnýsnídaně
obsahuje alergeny: 01,04,06,07

1ks houska, játrová cihla, čaj ovocnýpřesnídávka
obsahuje alergeny: 01

kulajda, chléb, čaj ovocnýpolévka
obsahuje alergeny: 01,03,07

sekaný řízek na restovaných žampionech  NT 2013, brambory, okurka sterilovaná, džus - ovocné
koncentráty

oběd

obsahuje alergeny: 03,07,10

1ks rohlík grahamový 56 g., jablko, čaj ovocnýsvačina
obsahuje alergeny: 01,06

omeleta se šunkou, pletýnka, čaj ovocnývečeře 1
obsahuje alergeny: 01,03,06,07,09,10

sýr tavený šumavský 90g., chléb, čaj ovocnývečeře 2
obsahuje alergeny: 01,07

Středa 4.5.2022
chléb, máslo, 40g.sýr plátkový,čaj ovocnýsnídaně
obsahuje alergeny: 01,07

1ks rohlík 43g., rama 10g., mléko  ochucenépřesnídávka
obsahuje alergeny: 01,06,07

drůbková polévka s těstovinovou rýží, chléb, čaj ovocnýpolévka
obsahuje alergeny: 01,03,09

bratislavské vepřové plecko, celozrnný knedlík, džus - ovocné koncentrátyoběd
obsahuje alergeny: 01,03,07,09,10

1ks houska, salám lovecký, čaj ovocnýsvačina
obsahuje alergeny: 01

zapečené flíčky s brambory (grenadýrský pochod), chléb, čaj ovocnývečeře 1
obsahuje alergeny: 01,03,07

1ks jogurt  ovocný selský 200g., čaj ovocnývečeře 2
obsahuje alergeny: 07
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Čtvrtek 5.5.2022
2ks makovka / podkova / 60g., kakaosnídaně
obsahuje alergeny: 01,06,07,11

chléb, vejce vařené, čaj ovocnýpřesnídávka
obsahuje alergeny: 01,03

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

krůtí řízek smažený, bramborová kaše, džus - ovocné koncentrátyoběd
obsahuje alergeny: 01,03,06,07,09

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

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

1ks duko 80g., chléb, čaj ovocnývečeře 2
obsahuje alergeny: 01,07

Pátek 6.5.2022
2ks houska, salám krkonošský, máslo, čaj ovocnýsnídaně
obsahuje alergeny: 01,03,06,07,09,10

1ks rohlík sýrový, čaj ovocnýpřesnídávka
polévka  uzená s brambory a kroupami, chléb, čaj ovocnýpolévka
obsahuje alergeny: 01

hrachová kaše s cibulkou, uzená rolovaná plec, bageta, džus - ovocné koncentrátyoběd
obsahuje alergeny: 01,07

banán, čaj ovocnýsvačina
špagety s pikantní omáčkou, chléb, čaj ovocnývečeře 1
obsahuje alergeny: 01,03,07

1ks arašídová pochoutka 90g., čaj ovocnývečeře 2

Sobota 7.5.2022
1/3 ks závin  ořechový 380g., bílá kávasnídaně
obsahuje alergeny: 01,07,08,08c

polévka česnekovápolévka
obsahuje alergeny: 01

zbojnická krkovice, dušená rýže, chléb, čaj ovocnýoběd
obsahuje alergeny: 01,12

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

rybí file se sýrem, brambory, sterilovaná červená řepa, čaj ovocnývečeře 1
obsahuje alergeny: 01,03,04,07

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

Neděle 8.5.2022
chléb, párky jemné , křen, čaj ovocnýsnídaně
obsahuje alergeny: 01,06,10

polévka zeleninová se sýrovým strouhánímpolévka
obsahuje alergeny: 01,03,07,09
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kuřecí prsa /plátek/ se sýrem a šlehačkou, bramborové knedlíky, chléb, čaj ovocnýoběd
obsahuje alergeny: 01,03,07

prošívaná deka, čaj ovocnýsvačina
obsahuje alergeny: 01,01a,03,06,07,08,10

sekaná drůbeží (mražený polotovar), kečup, hořčice, jablko, čaj ovocnývečeře 1
obsahuje alergeny: 01,03,07,10,12

chléb, sýr tavený Hochland 90g., čaj ovocnývečeře 2
obsahuje alergeny: 01,07

01 
01a
03 
04 
06 
07

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

08 
08c
09 
10 
11 
12

Ořechy, mandle, pistácie      
Skoř. plody - vlašské ořechy  
Celer                         
Hořčice                       
Sezamová semena               
Oxid siřičitý a siřičitany


