
01.07.2017 31.07.2017od

Cizí strávníci- červenec 2017
do

Pondělí 3.7.2017
polévka kedlubnová s jáhlyPolévka
obsahuje alergeny: 01,07

vepřová roláda, dušená rýžeOběd 1
obsahuje alergeny: 01,03,06,07

Úterý 4.7.2017
zelňačka s cizrnouPolévka
obsahuje alergeny: 01,07

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

Středa 5.7.2017
státní svátekOběd 1

Čtvrtek 6.7.2017
státní svátekOběd 1

Pátek 7.7.2017
polévka fazolová s rajčatovým protlakemPolévka
obsahuje alergeny: 01,07

kuřecí nudličky se smetanovou omáčkou, těstovinyOběd 1
obsahuje alergeny: 01,07
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Pondělí 10.7.2017
polévka hrachová se zeleninouPolévka
obsahuje alergeny: 01,07,09

dukátové buchtičky s krémemOběd 1
obsahuje alergeny: 03,07

Úterý 11.7.2017
polévka gulášováPolévka
obsahuje alergeny: 01

krokety z krůtího masa, kaše z polentyOběd 1
obsahuje alergeny: 01,03,07,10

Středa 12.7.2017
polévka krupicová s vejcemPolévka
obsahuje alergeny: 01,03,07,09

lečo s vejci a cuketou, brambory m.m., zeleninová oblohaOběd 1
obsahuje alergeny: 03,07

Čtvrtek 13.7.2017
polévka cibulová s bramboremPolévka
obsahuje alergeny: 01,07

hovězí svíčková na smetaně, houskové knedlíky (kynuté)Oběd 1
obsahuje alergeny: 01,03,07,09

Pátek 14.7.2017
polévka hrstkováPolévka
obsahuje alergeny: 01,09

špagety carbonareOběd 1
obsahuje alergeny: 01,03,06,07
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Pondělí 17.7.2017
polévka kapustováPolévka
obsahuje alergeny: 01

kuřecí kung - pao, dušená rýžeOběd 1
obsahuje alergeny: 01,03

Úterý 18.7.2017
polévka kulajdaPolévka
obsahuje alergeny: 01,03,07

moravský vrabec, dušené kyselé zelí, bramborové knedlíkyOběd 1
obsahuje alergeny: 01,03

Středa 19.7.2017
drůbková polévka s těstovinouPolévka
obsahuje alergeny: 09

sekaná pečeně s pohankou, brambory m.m., zeleninová oblohaOběd 1
obsahuje alergeny: 01,03,07

Čtvrtek 20.7.2017
polévka květáková s vejcemPolévka
obsahuje alergeny: 01,03,07

hrachová kaše se šunkou a zelímOběd 1
obsahuje alergeny: 01,07

Pátek 21.7.2017
polévka houbová s ovesnými vločkamiPolévka
obsahuje alergeny: 01,03,07

hovězí guláš, těstovinyOběd 1
obsahuje alergeny: 01
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Pondělí 24.7.2017
polévka rajčatová s celozrnnou těstovinouPolévka
obsahuje alergeny: 01,07

čočkový ,,hrnec" se zeleninou, vejce vařenéOběd 1
obsahuje alergeny: 03,09

Úterý 25.7.2017
polévka zeleninová s krupkamiPolévka
obsahuje alergeny: 01,03,07,09

kuře pečené se zeleninou, brambory m.m.Oběd 1
obsahuje alergeny: 01,07,09

Středa 26.7.2017
polévka bramboračka- s medvědím česnekemPolévka
obsahuje alergeny: 07,09

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

Čtvrtek 27.7.2017
polévka hovězí s játrovými noky a zeleninouPolévka
obsahuje alergeny: 01,03,09

masové koule v rajské omáčce, houskové knedlíky (kynuté)- se špaldouOběd 1
obsahuje alergeny: 01,03,07,09

Pátek 28.7.2017
polévka brokolicová krémová s ovesnými vločkamiPolévka
obsahuje alergeny: 01,07

rybí filé smažené, bramborová kaše, zeleninová oblohaOběd 1
obsahuje alergeny: 01,03,04,07
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Pondělí 31.7.2017
polévka hrachová se zeleným hráškem a kroupamiPolévka
obsahuje alergeny: 01,07

lívance se špaldou, krém tvarohový s borůvkamiOběd 1
obsahuje alergeny: 01,03,07

01 
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06

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

07 
09 
10

Mléko                         
Celer                         
Hořčice


