
01.03.2016 31.03.2016od

Ostatní stávníci
do

Úterý 1.3.2016
polévka cibulováPolévka
obsahuje alergeny: 01

hovězí guláš, těstovinyOběd 1
obsahuje alergeny: 01

Středa 2.3.2016
polévka bramboračkaPolévka
obsahuje alergeny: 07,09

rizoto s hráškem a zeleninou sypané sýrem, salát z červené řepy - přílohaOběd 1
obsahuje alergeny: 07

Čtvrtek 3.3.2016
polévka hovězí s ovesnými vločkamiPolévka
obsahuje alergeny: 01

vepřová kýta po staročesku, brambory, jablka - přílohaOběd 1
obsahuje alergeny: 01,07

Pátek 4.3.2016
polévka gulášováPolévka
obsahuje alergeny: 01

chilli con carne nepálivé, těstovinyOběd 1
obsahuje alergeny: 01



01.03.2016 31.03.2016od

Ostatní stávníci
do

Pondělí 7.3.2016
polévka fazolová se zeleninouPolévka
obsahuje alergeny: 01,09

nákyp z rybího filé, brambory m.m., salát z barevného zelí, jablek a zelenin -Oběd 1
obsahuje alergeny: 01,03,04,07,09

Úterý 8.3.2016
hovězí polévka s játrovou rýžíPolévka
obsahuje alergeny: 03,09

hovězí maso vařené, omáčka křenová, houskové knedlíky (kynuté)Oběd 1
obsahuje alergeny: 01,03,07

Středa 9.3.2016
polévka drůbková s rýžíPolévka
obsahuje alergeny: 07,09

sicilské špagetyOběd 1
obsahuje alergeny: 01

Čtvrtek 10.3.2016
italská polévkaPolévka
obsahuje alergeny: 07

karbanátky smažené, bramborová kaše - příloha, salát mrkvový se zelímOběd 1
obsahuje alergeny: 01,03,07

Pátek 11.3.2016
polévka borščPolévka
obsahuje alergeny: 01,07

rajčatové pečené fazole - kovbojské, chlébOběd 1
obsahuje alergeny: 01



01.03.2016 31.03.2016od

Ostatní stávníci
do

Pondělí 14.3.2016
zeleninová polévka s krupicíPolévka
obsahuje alergeny: 03,07,09

kuře po indicku, dušená rýžeOběd 1

Úterý 15.3.2016
hovězí polévka s krupicovými haluškamiPolévka
obsahuje alergeny: 03,09

hovězí maso vařené s karotkovou omáčkou, bramboryOběd 1

Středa 16.3.2016
polévka z kotrče á la dršťkováPolévka
obsahuje alergeny: 01

bramborové šišky s houskou (mákem), kompot ovocný - přílohaOběd 1
obsahuje alergeny: 01,03,07

Čtvrtek 17.3.2016
zelná polévka se šunkouPolévka
vepřová roláda, dušená rýže, zeleninový salát s čínským zelím a kukuřicí -Oběd 1
obsahuje alergeny: 01,03,06,07

Pátek 18.3.2016
polévka česneková s krupkamiPolévka
obsahuje alergeny: 01

masové koule v rajské omáčce, houskové knedlíky (kynuté), těstoviny, jablka -
příloha

Oběd 1

obsahuje alergeny: 01,03,07,09



01.03.2016 31.03.2016od

Ostatní stávníci
do

Pondělí 21.3.2016
polévka kapustová s vejcemPolévka
obsahuje alergeny: 01,03,07

rybí filé smažené, brambory, mrkvový salát - přílohaOběd 1
obsahuje alergeny: 01,03,04,07

Úterý 22.3.2016
pohanková polévka se zeleninou a houbamiPolévka
obsahuje alergeny: 09

španělský ptáček, dušená rýžeOběd 1
obsahuje alergeny: 01,03,06,10

Středa 23.3.2016
polévka česneková s ovesnými vločkami a bramboryPolévka
obsahuje alergeny: 01

kuřecí medailonky se smetanovou omáčkou, těstoviny, paprika - zelenina přílohaOběd 1
obsahuje alergeny: 01,07

Čtvrtek 24.3.2016
krémová cizrnová polévkaPolévka
obsahuje alergeny: 07

smažené vdolky, domácí tvarohovo-smetanový krém, jablka - přílohaOběd 1
obsahuje alergeny: 01,03,07



01.03.2016 31.03.2016od

Ostatní stávníci
do

Úterý 29.3.2016
hrášková polévka se zavářkouPolévka
obsahuje alergeny: 03

plněný paprikový lusk, těstoviny, jablka - přílohaOběd 1
obsahuje alergeny: 01,03,07,09

Středa 30.3.2016
polévka hrstkováPolévka
obsahuje alergeny: 01,09

palačinky s tvarohem, kompot ovocný - přílohaOběd 1
obsahuje alergeny: 01,03,07

Čtvrtek 31.3.2016
polévka hovězí se strouhánímPolévka
obsahuje alergeny: 01,03,09

hovězí pečeně znojemská, houskové knedlíky (kynuté)Oběd 1
obsahuje alergeny: 01,03,07

01
03
04
06

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

07
09
10

Mléko                         
Celer                         
Hořčice


