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Středa 1.3.2017
houska, pomazánka tvarohová s vejci, okurka - zelenina příloha, čajPřesnídáv.
obsahuje alergeny: 01,03,07

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

kuře pečené s nádivkou, brambory m.m., zeleninová oblohaOběd 1
obsahuje alergeny: 01,03,07

slunečnicový chléb, pomazánka z červené řepy, jablka - příloha, čaj / bílá kávaSvačina
obsahuje alergeny: 01,07

Čtvrtek 2.3.2017
slunečnicový chléb, pomazánka sýrová s kapií, mrkev, čaj / bílá kávaPřesnídáv.
obsahuje alergeny: 01,07

polévka špenátováPolévka
obsahuje alergeny: 01,07

rýžový nákyp s ovocemOběd 1
obsahuje alergeny: 03,07

vánočka, kakao, hrušky - ovoce přílohaSvačina
obsahuje alergeny: 01,07

Pátek 3.3.2017
rohlík, jogurt - příloha, kiwi, čajPřesnídáv.
obsahuje alergeny: 01,07

gulášová polévkaPolévka
vepřové na žampiónech, dušená rýžeOběd 1
obsahuje alergeny: 01,07

slunečnicový chléb, máslo, plátkový sýr, paprika - zelenina příloha, čajSvačina
obsahuje alergeny: 01,07
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Pondělí 6.3.2017
slunečnicový chléb, pomazánka mrkvová, paprika - zelenina příloha, čajPřesnídáv.
obsahuje alergeny: 01,07

rajčatová polévka s celozrnným kuskusemPolévka
obsahuje alergeny: 07

krůtí plátek přírodní s hráškem, bramborovo- karotková kašeOběd 1
obsahuje alergeny: 01,07

houska, máslo, med porcovaný, jablka - příloha, čaj / bílá kávaSvačina
obsahuje alergeny: 01,07

Úterý 7.3.2017
kaše krupicová, kompot ovocný - příloha, čajPřesnídáv.
obsahuje alergeny: 07

zelňačka s cizrnouPolévka
obsahuje alergeny: 01,07

rizoto z vepřového masa, strouhaný sýr, zeleninová oblohaOběd 1
obsahuje alergeny: 07

chléb s pomazánkovým máslem, okurka - zelenina příloha, čajSvačina
obsahuje alergeny: 01,07

Středa 8.3.2017
rohlík, jogurt - příloha, kiwi, čajPřesnídáv.
obsahuje alergeny: 01,07

polévka česneková s krupkami a bramboryPolévka
obsahuje alergeny: 01

omáčka křenová, hovězí maso vařené, bramborové knedlíkyOběd 1
obsahuje alergeny: 01,03,07

chléb, pomazánka ze strouhaného sýra, mrkev, čaj, kakaoSvačina
obsahuje alergeny: 01,07

Čtvrtek 9.3.2017
chléb, pomazánka z červené čočky s paprikou, okurka - zelenina příloha, čajPřesnídáv.
obsahuje alergeny: 01

polévka hrachová se zeleným hráškem a kroupamiPolévka
obsahuje alergeny: 01,07

karbanátky pečené, brambory m.m., zeleninová oblohaOběd 1
obsahuje alergeny: 01,03,07

vánočka, kakao, jablka - příloha, čajSvačina
obsahuje alergeny: 01,07

Pátek 10.3.2017
houska- celozrnná, pomazánka z tuňáka a zeleniny, mrkev, čajPřesnídáv.
obsahuje alergeny: 01,04,07,09

polévka bramboračka- s medvědím česnekemPolévka
obsahuje alergeny: 07,09

hrachová kaše s cibulkou a tofu, chlébOběd 1
obsahuje alergeny: 01,06,07

ovocná přesnídávka, dětské piškoty, pomeranče - příloha, čajSvačina
obsahuje alergeny: 01
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Pondělí 13.3.2017
puding s ovocem, dětské piškoty, čajPřesnídáv.
obsahuje alergeny: 01,07

polévka květáková s ovesnými vločkamiPolévka
obsahuje alergeny: 01,03,07

kuře na paprice, těstovinyOběd 1
obsahuje alergeny: 01,07

slunečnicový chléb, máslo, plátkový sýr, okurka - zelenina příloha, čajSvačina
obsahuje alergeny: 01,07

Úterý 14.3.2017
houska- celozrnná, šunková pěna, paprika - zelenina příloha, čaj, kakaoPřesnídáv.
obsahuje alergeny: 01,07

polévka hovězí s játrovými noky a zeleninouPolévka
obsahuje alergeny: 01,03,09

vepřové plátky marinované, míchaná zelenina dušená, brambory m.m.Oběd 1
obsahuje alergeny: 01,03,07

chléb, pomazánka tvarohová s mrkví, jablka - přílohaSvačina
obsahuje alergeny: 01,07

Středa 15.3.2017
slunečnicový chléb, pomazánka zeleninová se sýrem, mrkev, čaj / bílá kávaPřesnídáv.
obsahuje alergeny: 01,03,07,09,10

polévka hrstkováPolévka
obsahuje alergeny: 01,09

kuřecí roláda, bulgur se zeleninouOběd 1
obsahuje alergeny: 01,03

rohlík s máslem, džem, banány - příloha, mléko, čajSvačina
obsahuje alergeny: 01,07

Čtvrtek 16.3.2017
kaše z ovesných vloček, hroznové víno - ovoce příloha, čajPřesnídáv.
obsahuje alergeny: 01,07

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

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

slunečnicový chléb, pomazánka z lučiny, paprika - zelenina příloha, čajSvačina
obsahuje alergeny: 01,07

Pátek 17.3.2017
slunečnicový chléb, pomazánka z taveného sýra a ředkvičkou, mrkev, čaj / bílá
káva

Přesnídáv.

obsahuje alergeny: 01,07

polévka mrkvová s krupicí a zázvoremPolévka
obsahuje alergeny: 07

rybí filé smažené, bramborová kaše, zeleninová oblohaOběd 1
obsahuje alergeny: 01,03,04,07

rybí filé smažené, bramborová kaše, zeleninová oblohaSvačina
obsahuje alergeny: 01,03,04,07

Sobota 18.3.2017
houska- celozrnná, pomazánka budapešťská, jablka - příloha, čajPřesnídáv.
obsahuje alergeny: 01,07
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Pondělí 20.3.2017
chléb, bylinkové máslo, okurka - zelenina příloha, čajPřesnídáv.
obsahuje alergeny: 01,07

polévka pórková s kapánímPolévka
obsahuje alergeny: 01,03,07

kapustové karbanátky, brambory m.m., zeleninová oblohaOběd 1
obsahuje alergeny: 01,03,07

cereálie, domácí tvarohovo-smetanový krém, hrušky - příloha, čajSvačina
obsahuje alergeny: 01,06,07,08

Úterý 21.3.2017
slunečnicový chléb, pomazánka sardinková, paprika - zelenina příloha, čajPřesnídáv.
obsahuje alergeny: 01,04,07,10

polévka hovězí s bulguremPolévka
obsahuje alergeny: 01,09

hovězí pečeně znojemská, dušená rýžeOběd 1
obsahuje alergeny: 01

houska, máslo, med porcovaný, jablka - příloha, čaj / bílá kávaSvačina
obsahuje alergeny: 01,07

Středa 22.3.2017
houska- celozrnná, máslo, šunka, okurka - zelenina příloha, čaj, kakaoPřesnídáv.
obsahuje alergeny: 01,07

polévka borščPolévka
obsahuje alergeny: 01,07

moravský vrabec, dušené kyselé zelí, houskové knedlíky (kynuté)- se špaldouOběd 1
obsahuje alergeny: 01,03,07

ovocná přesnídávka, dětské piškoty, kiwi, čajSvačina
obsahuje alergeny: 01

Čtvrtek 23.3.2017
kaše rýžová se skořicí, domácí jablkový kompot, čajPřesnídáv.
obsahuje alergeny: 07

polévka cibulováPolévka
obsahuje alergeny: 01

krůtí masová směs, zeleninový celozrnný kuskus, zeleninová oblohaOběd 1
slunečnicový chléb, pomazánka brokolicová, mrkev, čajSvačina
obsahuje alergeny: 01,03,07

Pátek 24.3.2017
houska- celozrnná, pomazánka máslová, rajče, čaj, kakaoPřesnídáv.
obsahuje alergeny: 01,07

polévka čočková se zeleninouPolévka
obsahuje alergeny: 09

špagety se zeleninovou omáčkou, strouhaný sýr, jablka - přílohaOběd 1
obsahuje alergeny: 01,06,07,09

vánočka, kakao, pomeranče - příloha, čajSvačina
obsahuje alergeny: 01,07
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Pondělí 27.3.2017
chléb, pomazánka vajíčková, mrkev, čaj / bílá kávaPřesnídáv.
obsahuje alergeny: 01,03,07,10

polévka česneková s ovesnými vločkami a bramboryPolévka
obsahuje alergeny: 01

omáčka koprová, vejce vařené, bramboryOběd 1
obsahuje alergeny: 01,03,07

cereálie, mléko, jablka - příloha, čajSvačina
obsahuje alergeny: 01,06,07,08

Úterý 28.3.2017
slunečnicový chléb, pomazánka z olejovek, okurka - zelenina příloha, čajPřesnídáv.
obsahuje alergeny: 01,04,07

polévka fazolová se zeleninouPolévka
obsahuje alergeny: 01,09

vepřová směs na kari a zelenině, dušená rýžeOběd 1
domácí tvarohovo-smetanový krém, rohlík, jablka - příloha, čajSvačina
obsahuje alergeny: 01,07

Středa 29.3.2017
kaše rýžová, kompot ovocný - příloha, čajPřesnídáv.
obsahuje alergeny: 07

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

masové koule v rajčatové omáčce, houskové knedlíky- celozrnnéOběd 1
obsahuje alergeny: 01,03,07,09

houska- celozrnná, máslo, plátkový sýr, paprika - zelenina příloha, čaj, kakaoSvačina
obsahuje alergeny: 01,07

Čtvrtek 30.3.2017
chléb, pomazánka tvarohová s červenou řepou a vejcem, mrkev, čaj / bílá kávaPřesnídáv.
obsahuje alergeny: 01,03,07

polévka kulajdaPolévka
obsahuje alergeny: 01,03,07

čočka na kyselo, vejce vařené, okurka sterilovaná - přílohaOběd 1
obsahuje alergeny: 01,03

rohlík s pomazánkovým máslem, jablka - příloha, čajSvačina
obsahuje alergeny: 01,07

Pátek 31.3.2017
kaše jáhlová, kompot ovocný - příloha, čajPřesnídáv.
obsahuje alergeny: 07

kuřecí polévka se zeleninou a těstovinouPolévka
obsahuje alergeny: 03,09

těstovinový salát s kuřecím masem a smetanou, zeleninová oblohaOběd 1
obsahuje alergeny: 01,07

houska- celozrnná, pomazánka z taveného sýra, pomeranče - příloha, čaj, kakaoSvačina
obsahuje alergeny: 01,07

01 
03 
04 
06

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

07 
08 
09 
10

Mléko                         
Ořechy, mandle, pistácie      
Celer                         
Hořčice


