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Pátek 1.7.2016
gulášová polévkaPolévka
hovězí maso vařené s karotkovou omáčkou, brambory, jablka - přílohaOběd 1
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Pondělí 4.7.2016
polévka hrachová se zeleným háškem a kroupamaPolévka
obsahuje alergeny: 01,07

knedlíky kynuté ovocnéOběd 1
obsahuje alergeny: 01,03,07

Čtvrtek 7.7.2016
italská polévkaPolévka
obsahuje alergeny: 07

kuře na kari, bulgur se zeleninou, zeleninová obloha - přílohaOběd 1
obsahuje alergeny: 01

Pátek 8.7.2016
polévka čočková- se slaninouPolévka
obsahuje alergeny: 09

fleky s uzeným masem, zeleninový salát z hlávkového zelí s mrkví -Oběd 1
obsahuje alergeny: 01,03,07
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Pondělí 11.7.2016
polévka krupicová maďarskáPolévka
obsahuje alergeny: 01

pórková omáčka s sýrem a houbami, těstoviny - příloha, paprika - zelenina
příloha

Oběd 1

obsahuje alergeny: 01,07

Úterý 12.7.2016
polévka pórková s kapánímPolévka
obsahuje alergeny: 01,03,07

vepřové maso po mexicku, houskové knedlíky (kynuté) - přílohaOběd 1
obsahuje alergeny: 01,03,07

Středa 13.7.2016
polévka hovězí s rýží a hráškemPolévka
omáčka koprová, brambory, vejce vařenéOběd 1
obsahuje alergeny: 01,03,07

Čtvrtek 14.7.2016
polévka bramboračkaPolévka
obsahuje alergeny: 07,09

kuřecí prsa marinovaná, dušená rýže, zeleninová oblohaOběd 1

Pátek 15.7.2016
polévka kroupová se zeleninou a bramboryPolévka
obsahuje alergeny: 01

uzené maso vařené, dušený špenát, bramborové knedlíky s cibulkou, jablka -
příloha

Oběd 1

obsahuje alergeny: 01,03,07
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Pondělí 18.7.2016
polévka hovězí s kapánímPolévka
obsahuje alergeny: 01,03,07,09

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

Úterý 19.7.2016
polévka rajčatová s rýžíPolévka
obsahuje alergeny: 01,07

smažený květák, brambory m.m., okurkový salát - přílohaOběd 1
obsahuje alergeny: 01,03,07

Středa 20.7.2016
polévka bramborová s krupkami nakyseloPolévka
obsahuje alergeny: 01,07

vepřová roláda, dušená rýže, jablka - přílohaOběd 1
obsahuje alergeny: 01,03,06,07

Čtvrtek 21.7.2016
polévka frankfurtskáPolévka
obsahuje alergeny: 01,06,07

španělská čočka s uzeným masem, vejce vařené, paprika - zelenina přílohaOběd 1
obsahuje alergeny: 03

Pátek 22.7.2016
kuřecí polévka se zeleninou a těstovinouPolévka
obsahuje alergeny: 03,09

kuře po italsku s makaronyOběd 1
obsahuje alergeny: 01
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Pondělí 25.7.2016
kaše krupicová s cukrem a máslem, kompot ovocný - příloha, čajPřesnídáv.
obsahuje alergeny: 07

polévka fazolová s párkemPolévka
obsahuje alergeny: 01,06

sekaná pečeně, brambory m.m., rajčeOběd 1
obsahuje alergeny: 01,03,07

houska- celozrnná, pomazánka sýrová s pažitkou, paprika - zelenina příloha, čajSvačina
obsahuje alergeny: 01,07

Úterý 26.7.2016
slunečnicový chléb, pomazánka falešný humr, okurka - zelenina příloha, čaj / bílá
káva

Přesnídáv.

obsahuje alergeny: 01,03,07,09,10

polévka hrstkováPolévka
obsahuje alergeny: 01,09

hovězí dušené v zelenině, těstovinyOběd 1
obsahuje alergeny: 01

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

Středa 27.7.2016
chléb s máslem a pažitkou, rajče, kakao, čajPřesnídáv.
obsahuje alergeny: 01,07

polévka květákováPolévka
obsahuje alergeny: 01,03,07

rizoto s hráškem a zeleninou sypané sýrem, jablka - přílohaOběd 1
obsahuje alergeny: 07

rohlík, jogurt - příloha, hrušky - ovoce příloha, čajSvačina
obsahuje alergeny: 01,07

Čtvrtek 28.7.2016
houska- celozrnná, pomazánka vaječná, mrkev, čaj / bílá kávaPřesnídáv.
obsahuje alergeny: 01,03,07

polévka slepičí s rýžíPolévka
obsahuje alergeny: 07,09

kuřecí nudličky na čínský způsob, dušená rýže, okurkový salát - přílohaOběd 1
obsahuje alergeny: 07

chléb s tvarohem a ředkvičkami, čajSvačina
obsahuje alergeny: 01,07

Pátek 29.7.2016
chléb- vícezrnný, máslo, plátkový sýr, paprika - zelenina příloha, čajPřesnídáv.
obsahuje alergeny: 01,07

mrkvová polévka s krupicíPolévka
obsahuje alergeny: 07

rybí filé pečené na másle, bramborová kaše, rajčatový salát - přílohaOběd 1
obsahuje alergeny: 01,04,07

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

01 
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06

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

07 
09 
10

Mléko                         
Celer                         
Hořčice
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