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Úterý 1.6.2021
kaše z ovesných vloček, kompot ovocný - příloha, čajPřesnídáv.
obsahuje alergeny: 01,07

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

čevabčiči, brambory m.m., zeleninová obloha, bylinkový dresinkOběd 1
obsahuje alergeny: 01,03,07,10

cereální rohlík, pomazánkové máslo, okurka - zelenina příloha, čajSvačina
obsahuje alergeny: 01,06,07

Středa 2.6.2021
pomazánka z ryb v tomatě, houska, paprika - zelenina příloha, čaj / bílá kávaPřesnídáv.
obsahuje alergeny: 01,04,07

polévka cibulováPolévka
obsahuje alergeny: 01

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

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

Čtvrtek 3.6.2021
ovocná přesnídávka, dětské piškoty, jablka - přílohaPřesnídáv.
obsahuje alergeny: 01

kedlubnová polévkaPolévka
obsahuje alergeny: 07

špagety s rajčatovo paprikovou omáčkou, strouhaný sýrOběd 1
obsahuje alergeny: 01,07

slunečnicový chléb, máslo, řepa červená, čajSvačina
obsahuje alergeny: 01,07

Pátek 4.6.2021
pomazánka sýrová s celerem, chléb kmínový, mrkev, čaj / bílá kávaPřesnídáv.
obsahuje alergeny: 01,07,09

polévka rajčatová s kuskusemPolévka
obsahuje alergeny: 01,07

kuřecí játra dušená, dušená rýžeOběd 1
vánočka, hrušky - příloha, čajSvačina
obsahuje alergeny: 01
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Pondělí 7.6.2021
chléb, pomazánka z tuňáka a zeleniny, řepa červená, čajPřesnídáv.
obsahuje alergeny: 01,04,07,09

polévka špenátováPolévka
obsahuje alergeny: 01,07

krůtí řízek přírodní, brambory m.m., okurkový salátOběd 1
obsahuje alergeny: 01,07

houska, máslo, hrušky - příloha, čajSvačina
obsahuje alergeny: 01,07

Úterý 8.6.2021
kaše krupicová, jablka - příloha, čaj / bílá kávaPřesnídáv.
obsahuje alergeny: 07

gulášová polévkaPolévka
vepřové na kmíně, bramborové knedlíky, dušený špenátOběd 1
obsahuje alergeny: 01,03,07

cereální rohlík, pomazánkové máslo, mrkev, čajSvačina
obsahuje alergeny: 01,06,07

Středa 9.6.2021
pomazánka sýrová s kapií, rohlík, paprika - zelenina příloha, čajPřesnídáv.
obsahuje alergeny: 01,07

polévka hrachováPolévka
obsahuje alergeny: 01,07

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

cereálie, mléko, čaj, banány - přílohaSvačina
obsahuje alergeny: 01,06,07,08

Čtvrtek 10.6.2021
domácí tvarohovo-smetanový krém, jablka - příloha, rohlík, čaj, kakaoPřesnídáv.
obsahuje alergeny: 01,07

zeleninová polévka s krupicíPolévka
obsahuje alergeny: 03,07

žemlovka s jablky a tvarohemOběd 1
obsahuje alergeny: 01,03,07

slunečnicový chléb, máslo, vejce vařené, kedluben, čajSvačina
obsahuje alergeny: 01,03,07

Pátek 11.6.2021
chléb kmínový, pomazánka tvarohová s pažitkou, paprika - zelenina příloha, čajPřesnídáv.
obsahuje alergeny: 01,07

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

kuřecí nudličky na indický způsob, dušená rýžeOběd 1
obsahuje alergeny: 07

sladký loupák, jablka - příloha, kakao, čajSvačina
obsahuje alergeny: 07
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Pondělí 14.6.2021
pomazánka sardinková, slunečnicový chléb, mrkev, čaj / bílá kávaPřesnídáv.
obsahuje alergeny: 01,04,07,10

polévka čočkováPolévka
obsahuje alergeny: 09

těstovinový salát s kuřecím masem a zeleninouOběd 1
obsahuje alergeny: 01,07

rohlík s máslem, jablka - příloha, čaj / bílá kávaSvačina
obsahuje alergeny: 01,07

Úterý 15.6.2021
kaše jáhlová, jablka - příloha, čaj / bílá kávaPřesnídáv.
obsahuje alergeny: 07

hovězí polévka s těstovinouPolévka
sekaný máslový řízek, bramborovo- karotková kaše, okurka sterilovaná - přílohaOběd 1
obsahuje alergeny: 03,07

cereální rohlík, máslo, plátkový sýr, okurka - zelenina příloha, čajSvačina
obsahuje alergeny: 01,06,07

Středa 16.6.2021
chléb, pomazánka tvarohová s vejci, řepa červená, čajPřesnídáv.
obsahuje alergeny: 01,03,07

polévka kapustováPolévka
obsahuje alergeny: 01

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

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

Čtvrtek 17.6.2021
ovocná přesnídávka, dětské piškoty, jablka - přílohaPřesnídáv.
obsahuje alergeny: 01

mrkvová polévkaPolévka
obsahuje alergeny: 07

hrachová kaše s cibulkou, salát z kysaného zelí (zelný) - příloha, vaječná omeletaOběd 1
obsahuje alergeny: 01,03,07

chléb, máslo, vejce vařené, kedluben, čajSvačina
obsahuje alergeny: 01,03,07

Pátek 18.6.2021
chléb, pomazánka budapešťská, paprika - zelenina příloha, čaj / bílá kávaPřesnídáv.
obsahuje alergeny: 01,07

polévka kulajdaPolévka
obsahuje alergeny: 01,03,07

rybí filé na leču, brambory vařené, okurka - zelenina přílohaOběd 1
obsahuje alergeny: 04

vánočka, jablka - příloha, čaj, kakaoSvačina
obsahuje alergeny: 01,07
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Pondělí 21.6.2021
pomazánka z tuňáka a zeleniny, houska, mrkev, čajPřesnídáv.
obsahuje alergeny: 01,04,07,09

polévka fazolováPolévka
obsahuje alergeny: 01

kuřecí nudličky na čínský způsob, dušená rýžeOběd 1
obsahuje alergeny: 07

chléb kmínový, pomazánkové máslo, jablka - příloha, čajSvačina
obsahuje alergeny: 01,07

Úterý 22.6.2021
pudink, dětské piškoty, jablka - příloha, čaj / bílá kávaPřesnídáv.
obsahuje alergeny: 01,07

polévka slepičí se zeleninou a nudlemiPolévka
obsahuje alergeny: 01,03,07,09

boloňské ragú, těstoviny - přílohaOběd 1
obsahuje alergeny: 01,07,09

cereální rohlík, máslo, plátkový sýr, okurka - zelenina přílohaSvačina
obsahuje alergeny: 01,06,07

Středa 23.6.2021
chléb, pomazánka tvarohová s vejci, ředkvičky, čajPřesnídáv.
obsahuje alergeny: 01,03,07

polévka zeleninová s bulguremPolévka
obsahuje alergeny: 01,07,09

záhorácký vepřový závitek plněný zelím, bramborové knedlíkyOběd 1
obsahuje alergeny: 01,03

cereálie, banány - příloha, mléko, čaj / bílá kávaSvačina
obsahuje alergeny: 01,06,07,08

Čtvrtek 24.6.2021
kaše krupicová, jahody - příloha, čajPřesnídáv.
obsahuje alergeny: 07

polévka borščPolévka
obsahuje alergeny: 01,07

nové brambory s tvarohem, zeleninová obloha - přílohaOběd 1
obsahuje alergeny: 07

slunečnicový chléb, máslo, vejce vařené, kedluben, čajSvačina
obsahuje alergeny: 01,03,07

Pátek 25.6.2021
chléb, pomazánka sýrová se strouhaným eidamem, rajčata - zelenina příloha, čaj
/ bílá káva

Přesnídáv.

obsahuje alergeny: 01,07

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

zapečené těstoviny s krůtím masem, zelný salát s mrkvíOběd 1
obsahuje alergeny: 01

koláče s ovocem, jablka - příloha, čajSvačina
obsahuje alergeny: 01,03,07
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Pondělí 28.6.2021
pomazánka z ryb v tomatě, chléb kmínový, mrkev, čaj / bílá kávaPřesnídáv.
obsahuje alergeny: 01,04,07

polévka hrstkováPolévka
obsahuje alergeny: 01,09

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

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

Úterý 29.6.2021
kaše z ovesných vloček, hrušky - ovoce příloha, čaj / bílá kávaPřesnídáv.
obsahuje alergeny: 01,07

hovězí polévka s játrovou rýžíPolévka
obsahuje alergeny: 03

rizoto s masem a sýrem, okurka sterilovaná - přílohaOběd 1
obsahuje alergeny: 07

cereální rohlík, máslo, plátkový sýr, okurka - zelenina příloha, čajSvačina
obsahuje alergeny: 01,06,07

Středa 30.6.2021
pomazánka mrkvová, rohlík, rajče, čajPřesnídáv.
obsahuje alergeny: 01,07

zelňačka s cizrnouPolévka
obsahuje alergeny: 01,07

brokolice se sýrovou omáčkou, těstovinyOběd 1
obsahuje alergeny: 01,07

slunečnicový chléb, máslo, jablka - příloha, čajSvačina
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


