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Pátek 1.7.2022
pomazánka vajíčková, chléb kmínový, rajče, čaj / bílá kávaPřesnídáv.
obsahuje alergeny: 01,03,07,10

polévka s drožďovou zavářkouPolévka
obsahuje alergeny: 01,03,07,09

hovězí na žampiónech, dušená rýže, paprikaOběd 1
koláče s ovocem, jablka, mlékoSvačina
obsahuje alergeny: 01,03,07
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Pondělí 4.7.2022
pomazánka sardinková, rohlík, mrkev, čajPřesnídáv.
obsahuje alergeny: 01,04,07,10

polévka hrachováPolévka
obsahuje alergeny: 01,07

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

chléb s pomazánkovým máslem, hrušky, čajSvačina
obsahuje alergeny: 01,07

Úterý 5.7.2022
státní svátek - nevaří seOběd 1

Středa 6.7.2022
státní svátek - nevaří seOběd 1

Čtvrtek 7.7.2022
jogurt, rohlík, jablka, čajPřesnídáv.
obsahuje alergeny: 01,07

celerová polévkaPolévka
obsahuje alergeny: 07,09

nákyp z rybího filé, bramborová kaše, okurkový salátOběd 1
obsahuje alergeny: 03,04,07

slunečnicový chléb, máslo, plátkový sýr, okurkaSvačina
obsahuje alergeny: 01,07

Pátek 8.7.2022
pomazánka mrkvová, rohlík, paprika, čaj / bílá kávaPřesnídáv.
obsahuje alergeny: 01,07

polévka slepičí s písmenkamiPolévka
obsahuje alergeny: 07,09

fazole kovbojské, chléb, zeleninová oblohaOběd 1
obsahuje alergeny: 01

sladký loupák, meruňky, čajSvačina
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Pondělí 11.7.2022
pomazánka z tuňáka a zeleniny, rohlík, okurka, čajPřesnídáv.
obsahuje alergeny: 01,04,07,09

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

kuřecí nudličky na čínský způsob, rýžové nudle, zeleninová oblohaOběd 1
obsahuje alergeny: 07

chléb s máslem, džem, jablka, kakaoSvačina
obsahuje alergeny: 01,07

Úterý 12.7.2022
kaše krupicová, hrušky, čajPřesnídáv.
obsahuje alergeny: 01,07

rybí polévkaPolévka
obsahuje alergeny: 04,07

krůtí plátek přírodní, brambory, bylinkový dresink, zeleninová oblohaOběd 1
obsahuje alergeny: 01,03,07

cereální rohlík, máslo, sýr, paprika, čajSvačina
obsahuje alergeny: 01,06,07

Středa 13.7.2022
pomazánka drožďová, chléb kmínový, rajče, čajPřesnídáv.
obsahuje alergeny: 01,03,07

polévka čočkováPolévka
obsahuje alergeny: 09

bulgurové rizoto s vepř. masem a zeleninou, strouhaný sýr, řepa červenáOběd 1
obsahuje alergeny: 01,07

cereálie, mléko, jablkaSvačina
obsahuje alergeny: 01,06,07,08

Čtvrtek 14.7.2022
domácí tvarohovo-smetanový krém, rohlík, hrušky, čajPřesnídáv.
obsahuje alergeny: 01,07

hovězí polévka s těstovinouPolévka
hovězí svíčková na smetaně, houskové knedlíky (kynuté)- se špaldouOběd 1
obsahuje alergeny: 01,03,07,09

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

Pátek 15.7.2022
pomazánka šunková, rohlík, paprika, kakaoPřesnídáv.
obsahuje alergeny: 01,07

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

nudle s mákem, hruškyOběd 1
obsahuje alergeny: 01,07

vánočka, jablka, kakaoSvačina
obsahuje alergeny: 01,07
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Seznam alergenů: Obiloviny obsahující lepek    
Vejce                         
Ryby                          
Sójové boby (sója)

07 
08 
09 
10

Mléko                         
Ořechy, mandle, pistácie      
Celer                         
Hořčice


