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Pondělí 3.1.2022
chléb, 50g.pomazánka salámová, čaj ovocnýsnídaně
obsahuje alergeny: 01,07,10

1ks rohlík sojový, vejce vařené, čaj ovocnýpřesnídávka
obsahuje alergeny: 01,03,06

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

hovězí maso na žampionech, dušená rýže, džus - ovocné koncentrátyoběd
obsahuje alergeny: 01,03,04,06,07,09,10

termix, čaj ovocnýsvačina
obsahuje alergeny: 07

španělské fazole s uzeným masem, chléb, okurka sterilovaná, čaj ovocnývečeře 1
obsahuje alergeny: 01,10

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

Úterý 4.1.2022
2ks houska, párek jemný, hořčice, křen, čaj ovocnýsnídaně
obsahuje alergeny: 01,06,10

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

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

špagety boloňské, džus - ovocné koncentrátyoběd
obsahuje alergeny: 01,03,06,07,09,10

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

karbanátky z rybího filé  01019, brambory, čaj ovocnývečeře 1
obsahuje alergeny: 01,03,04,07

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

Středa 5.1.2022
chléb, 50g.pomazánka mrkvová, čaj ovocnýsnídaně
obsahuje alergeny: 01,06,07

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

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

vranovské biftečky, bramborová kaše, okurka sterilovaná, džus - ovocné koncentrátyoběd
obsahuje alergeny: 01,03,06,07,10

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

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

rohlík 43g., ring střívko 100g. šunka, čaj ovocnývečeře 2
obsahuje alergeny: 01,06,07
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Čtvrtek 6.1.2022
chléb, máslo, salám gothaj, čaj ovocnýsnídaně
obsahuje alergeny: 01,07

1ks rohlík grahamový 56 g., rajče, čaj ovocnýpřesnídávka
obsahuje alergeny: 01,06

gulášová polévka, chléb, čaj ovocnýpolévka
obsahuje alergeny: 01

rizoto kuřecí jemné se žampiony, míchaný zeleninový salát, džus - ovocné koncentrátyoběd
obsahuje alergeny: 01,03,04,06,07,09,10

hruška, čaj ovocnýsvačina
vepřové maso na slanině, těstoviny, chléb, čaj ovocnývečeře 1
obsahuje alergeny: 01,03

rohlík 43g., pribináček  80g., čaj ovocnývečeře 2
obsahuje alergeny: 01,06,07

Pátek 7.1.2022
2ks houska, sýr tavený 50g, čaj ovocnýsnídaně
obsahuje alergeny: 01,07

1ks makovka / podkova / 60g., mléko  ochucenépřesnídávka
obsahuje alergeny: 01,07,11

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

vepřová kýta hamburská, celozrnný knedlík, džus - ovocné koncentrátyoběd
obsahuje alergeny: 01,03,04,06,07,09,10

1ks rohlík pizza, čaj ovocnýsvačina
obsahuje alergeny: 01,01a,03

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

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

Sobota 8.1.2022
1/3 ks makový závin 380g., bílá kávasnídaně
obsahuje alergeny: 01,07

polévka rajčatovápolévka
obsahuje alergeny: 01,09

květák smažený, brambory, tatarská omáčka, chléb, čaj ovocnýoběd
obsahuje alergeny: 01,03,07,10

chléb, salám lovecký, čaj ovocnýsvačina
obsahuje alergeny: 01

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

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

Neděle 9.1.2022
chléb, 2ks smažená vejce na slanině, čaj ovocnýsnídaně
obsahuje alergeny: 01,03
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polévka drůbeží s nudlemipolévka
obsahuje alergeny: 01,03,07,09

pastýřská pochoutka, hranolky bramborové, chléb, čaj ovocnýoběd
obsahuje alergeny: 01,03,04,06,07,09,10

perník, čaj ovocnýsvačina
obsahuje alergeny: 01,03,07

chléb, těstovinový salát s kuřecím masem, čaj ovocnývečeře 1
obsahuje alergeny: 01,03,06

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

01 
01a
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04 
06 
07

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

08 
08b
09 
10 
11 
12

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


