
01.04.2016 30.04.2016od

Ostatní strávníci
do

Pátek 1.4.2016
polévka vločková s brambory a zeleninouPolévka
obsahuje alergeny: 01

kuřecí řízek smažený, brambory m.m., salát zeleninový s jablkyOběd 1
obsahuje alergeny: 01,03,07,09



01.04.2016 30.04.2016od

Ostatní strávníci
do

Pondělí 4.4.2016
polévka bramborová hustá se zeleným hráškemPolévka
obsahuje alergeny: 01,07

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

Úterý 5.4.2016
polévka pórková s ovesnými vločkamiPolévka
obsahuje alergeny: 01

hovězí pečeně na česneku, bramboryOběd 1
obsahuje alergeny: 01

Středa 6.4.2016
kmínová polévka s vejcemPolévka
obsahuje alergeny: 03,07,09

rizoto z vepřového masa, salát z červené řepyOběd 1
obsahuje alergeny: 07

Čtvrtek 7.4.2016
polévka hrstkováPolévka
obsahuje alergeny: 01,09

knedlíky kynuté s povidlyOběd 1
obsahuje alergeny: 01,03,07

Pátek 8.4.2016
polévka mrkvováPolévka
obsahuje alergeny: 01,07

kuře a la bažant, tarhoňa s hráškem, jablka - přílohaOběd 1
obsahuje alergeny: 01,09



01.04.2016 30.04.2016od

Ostatní strávníci
do

Pondělí 11.4.2016
polévka brokolicová krémováPolévka
obsahuje alergeny: 01,07

těstoviny se zeleninou, zapečené, salát ze zelí a barevných paprik - přílohaOběd 1
obsahuje alergeny: 01,03,07,09

Úterý 12.4.2016
hovězí polévka s játrovou rýžíPolévka
obsahuje alergeny: 03,09

omáčka rajská, hovězí maso vařené, houskové knedlíky (kynuté)Oběd 1
obsahuje alergeny: 01,03,07,09

Středa 13.4.2016
polévka cibulová s bramboryPolévka
obsahuje alergeny: 01,09

brambory zapečené s mletým masem a rajčaty, mrkvový salát - přílohaOběd 1
obsahuje alergeny: 03,07

Čtvrtek 14.4.2016
polévka z vaječné jíškyPolévka
obsahuje alergeny: 01,03,09

debrecínský guláš, dušená rýžeOběd 1
obsahuje alergeny: 01,06

Pátek 15.4.2016
polévka kapustová s vejcemPolévka
obsahuje alergeny: 01,03,07

karbanátky z rybího filé s vločkami a sýrem, bramborová kaše, jablka - přílohaOběd 1
obsahuje alergeny: 01,03,04,07



01.04.2016 30.04.2016od

Ostatní strávníci
do

Pondělí 18.4.2016
italská polévkaPolévka
obsahuje alergeny: 07

sekaná pečeně, brambory m.m., salát z bílého hlávkového zelí - přílohaOběd 1
obsahuje alergeny: 01,03,07

Úterý 19.4.2016
polévka hovězí s bulguremPolévka
obsahuje alergeny: 01,09

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

Středa 20.4.2016
kapustová polévka s bramboramaPolévka
kuře pečené se zeleninou, dušená rýže, jablka - přílohaOběd 1
obsahuje alergeny: 01,09

Čtvrtek 21.4.2016
polévka fazolová se zeleninouPolévka
obsahuje alergeny: 01,09

nudle s mákem, kompot ovocný - přílohaOběd 1
obsahuje alergeny: 01,07

Pátek 22.4.2016
česneková polévka s vejcemPolévka
obsahuje alergeny: 03

vepřová pečeně, dušený špenát, gnocchiOběd 1
obsahuje alergeny: 01,03,07



01.04.2016 30.04.2016od

Ostatní strávníci
do

Pondělí 25.4.2016
polévka zeleninová s celozrnným kuskusemPolévka
obsahuje alergeny: 01,07,09

květákové smaženky, brambory m.m., paprika - zelenina přílohaOběd 1
obsahuje alergeny: 01,03,07

Úterý 26.4.2016
polévka hovězí s jáhlyPolévka
obsahuje alergeny: 07,09

hovězí pečeně na paprikách, těstoviny - přílohaOběd 1
obsahuje alergeny: 01,07

Středa 27.4.2016
zelňačkaPolévka
obsahuje alergeny: 01,07

kuřecí nudličky na indický způsob, dušená rýže, jablka - přílohaOběd 1
obsahuje alergeny: 07

Čtvrtek 28.4.2016
krémová cizrnová polévkaPolévka
obsahuje alergeny: 07

vepřová pečeně, zelí kysané, houskové knedlíky- celozrnnéOběd 1
obsahuje alergeny: 01,03,07

Pátek 29.4.2016
polévka hrachováPolévka
obsahuje alergeny: 01

rybí filé na másle, brambory m.m., salát z čínského zelí - přílohaOběd 1
obsahuje alergeny: 04,07
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Seznam alergenů: Obiloviny obsahující lepek    
Vejce                         
Ryby
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Sójové boby (sója)            
Mléko                         
Celer


