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Cizí strávníci- březen 2019
do

Pátek 1.3.2019
mrkvová polévka se špaldovou krupicíPolévka
obsahuje alergeny: 07

kuře na paprice, tarhoňaOběd 1
obsahuje alergeny: 01,07
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Pondělí 4.3.2019
polévka koprová (kulajda)Polévka
obsahuje alergeny: 01,03,07

květákový mozeček, brambory m.m., zeleninová oblohaOběd 1
obsahuje alergeny: 03,07

Úterý 5.3.2019
hovězí polévka s játrovou rýžíPolévka
obsahuje alergeny: 03,09

bulgurové rizoto s kuřecím masem a zeleninouOběd 1
obsahuje alergeny: 01

Středa 6.3.2019
polévka gulášováPolévka
obsahuje alergeny: 01

sekaná se zeleninou, bramborová kaše, zeleninová oblohaOběd 1
obsahuje alergeny: 01,03,07

Čtvrtek 7.3.2019
polévka čočková- se slaninouPolévka
obsahuje alergeny: 09

hovězí ragú v zelenině, houskové knedlíky (kynuté)- se špaldouOběd 1
obsahuje alergeny: 01,03,07

Pátek 8.3.2019
polévka slepičí s domácími nudlemiPolévka
obsahuje alergeny: 01,03,07,09

vepřová pečeně na česneku, dušená rýžeOběd 1
obsahuje alergeny: 01
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Pondělí 11.3.2019
polévka rajčatová s celozrnnou těstovinouPolévka
obsahuje alergeny: 01,07

šoulet, salát z kysaného zelí (zelný) - přílohaOběd 1
obsahuje alergeny: 01

Úterý 12.3.2019
polévka cibulová s bramboremPolévka
obsahuje alergeny: 01,07

hovězí na houbách se smetanou, bramborové knedlíkyOběd 1
obsahuje alergeny: 01,03,07,10

Středa 13.3.2019
polévka borščPolévka
obsahuje alergeny: 01,07

kuře pečené se zeleninou, kuskus - celozrnnýOběd 1
obsahuje alergeny: 01,09

Čtvrtek 14.3.2019
polévka květáková s vejcemPolévka
obsahuje alergeny: 01,03,07

karbanátky z rybího filé s vločkami a sýrem, brambory m.m., zeleninová oblohaOběd 1
obsahuje alergeny: 01,03,04,07

Pátek 15.3.2019
polévka česneková s kroupamiPolévka
obsahuje alergeny: 01,03

vepřová směs na kari a zelenině, dušená rýžeOběd 1
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Pondělí 18.3.2019
polévka fazolováPolévka
obsahuje alergeny: 01

špagety s paprikami a rajčaty, strouhaný sýr, jablka - přílohaOběd 1
obsahuje alergeny: 01,07

Úterý 19.3.2019
polévka kmínová s kapáním a zeleninouPolévka
obsahuje alergeny: 01,03,07,09

vepřová plec vařená, dušená míchaná zelenina, brambory m.m.Oběd 1
obsahuje alergeny: 07

Středa 20.3.2019
polévka brokolicová krémová s ovesnými vločkamiPolévka
obsahuje alergeny: 01,07

hovězí svíčková na smetaně, houskové knedlíky- celozrnnéOběd 1
obsahuje alergeny: 01,03,07,09

Čtvrtek 21.3.2019
polévka hovězí s domácími nudlemi a zeleninouPolévka
obsahuje alergeny: 01,03,09

kuřecí medailonky se smetanovou omáčkou, dušená rýžeOběd 1
obsahuje alergeny: 01,07

Pátek 22.3.2019
polévka rajčatová s rýžíPolévka
obsahuje alergeny: 01,07

čočka se zeleninou, vejce vařené, chlébOběd 1
obsahuje alergeny: 01,03,09
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Pondělí 25.3.2019
polévka bramboračka- s medvědím česnekemPolévka
obsahuje alergeny: 07,09

knedlíky kynuté ovocné, domácí tvarohovo-smetanový krémOběd 1
obsahuje alergeny: 01,03,07

Úterý 26.3.2019
polévka slepičí s rýží a zeleninouPolévka
obsahuje alergeny: 07,09

vepřové v kapustě, bramboryOběd 1
obsahuje alergeny: 01

Středa 27.3.2019
polévka z rybího filé a zeleninyPolévka
obsahuje alergeny: 01,04,07,09

masové koule v rajské omáčce, těstovinyOběd 1
obsahuje alergeny: 01,03,07,09

Čtvrtek 28.3.2019
polévka hrstkováPolévka
obsahuje alergeny: 01,09

kuře po provensálsku, dušená rýžeOběd 1

Pátek 29.3.2019
polévka kapustová s vejcemPolévka
obsahuje alergeny: 01,03,07

špalíčky z bramborového těsta, dušené kysané zelí s uzeným masemOběd 1
obsahuje alergeny: 01,03
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Seznam alergenů: Obiloviny obsahující lepek    
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Ryby
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Hořčice


