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Pondělí 4.1.2016
houska ks, pomazánka vitamínová, paprika - zelenina příloha, čajPřesnídáv.
obsahuje alergeny: 01,07

polévka bramborová s krupkamiPolévka
obsahuje alergeny: 01,07

těstoviny zapékané se sýrem a vejcemOběd 1
obsahuje alergeny: 03,07

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

Úterý 5.1.2016
chléb, pomazánka sýrová se strouhaným eidamem, bílá káva, banány - přílohaPřesnídáv.
obsahuje alergeny: 01,07

hovězí polévka s játrovou rýžíPolévka
obsahuje alergeny: 03,09

vepřové maso z hájovny, těstoviny - přílohaOběd 1
obsahuje alergeny: 01,07

houska, pomazánka kapiová, paprika - zelenina příloha, čajSvačina
obsahuje alergeny: 01,03,07

Středa 6.1.2016
žitný chléb, máslo, šunka, okurka - zelenina příloha, čajPřesnídáv.
obsahuje alergeny: 01,07

zeleninová polévka s krupicíPolévka
obsahuje alergeny: 03,07,09

hovězí guláš s žampionovou vložkou, knedlík žemlovýOběd 1
obsahuje alergeny: 01,03,07

rohlík ks, medové máslo, jablka - příloha, čajSvačina
obsahuje alergeny: 01,07

Čtvrtek 7.1.2016
rohlík ks, jogurt - příloha, mandarinky - příloha, čajPřesnídáv.
obsahuje alergeny: 01,07

polévka brokolicová krémováPolévka
obsahuje alergeny: 01,07

kuře a la bažant, dušená rýže, jablka - přílohaOběd 1
obsahuje alergeny: 01,09

chléb, pomazánka vaječná, mrkev - zelenina příloha, čajSvačina
obsahuje alergeny: 01,03,07,10

Pátek 8.1.2016
slunečnicový chléb, pomazánka sardinková, pomeranče - příloha, kakaoPřesnídáv.
obsahuje alergeny: 01,04,07,10

polévka kulajdaPolévka
obsahuje alergeny: 01,03,07

bramborové šišky s mákemOběd 1
obsahuje alergeny: 01,03,07

ovocná přesnídávka, dětské piškoty, čajSvačina
obsahuje alergeny: 01
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Pondělí 11.1.2016
pudink s ovocem, čaj, mandarinky - přílohaPřesnídáv.
obsahuje alergeny: 07

celerová polévkaPolévka
obsahuje alergeny: 07,09

kuřecí prsa na paprice, těstoviny - přílohaOběd 1
obsahuje alergeny: 01,07

chléb, pomazánka zimní, paprika - zelenina příloha, čajSvačina
obsahuje alergeny: 01,07,09

Úterý 12.1.2016
houska, máslo, plátkový sýr, rajče, kakaoPřesnídáv.
obsahuje alergeny: 01,07

polévka zelenin. s drožďovými knedlíčkyPolévka
obsahuje alergeny: 01,03,09

pražský guláš, bramborové knedlíkyOběd 1
obsahuje alergeny: 01,03,06

žitný chléb, šunková pěna, okurka - zelenina příloha, čajSvačina
obsahuje alergeny: 01,07

Středa 13.1.2016
chléb, pomazánka mrkvová, paprika - zelenina příloha, karamelové mlékoPřesnídáv.
obsahuje alergeny: 01,07

polévka gulášováPolévka
obsahuje alergeny: 01

rizoto se sojou, boby a žampionyOběd 1
obsahuje alergeny: 01,06

rohlík ks, džem, máslo, pomeranče - příloha, čajSvačina
obsahuje alergeny: 01,07

Čtvrtek 14.1.2016
kaše krupicová, banány - příloha, čajPřesnídáv.
obsahuje alergeny: 07

polévka kapustováPolévka
obsahuje alergeny: 01

hovězí pečeně přírodní, bramboryOběd 1
obsahuje alergeny: 01

rohlík ks, pomazánka z lučiny, mrkev - zelenina příloha, mlékoSvačina
obsahuje alergeny: 01,07

Pátek 15.1.2016
rohlík s pomazánkovým máslem, paprika - zelenina příloha, čajPřesnídáv.
obsahuje alergeny: 01,07

polévka rýžováPolévka
obsahuje alergeny: 01,07

fazole na kyselo, chlébOběd 1
obsahuje alergeny: 01,07

žitný chléb, pomazánka šunková, mandarinky - příloha, čajSvačina
obsahuje alergeny: 01,07,10
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Pondělí 18.1.2016
chléb, pomazánka budapešťská, mandarinky - příloha, mléko, čajPřesnídáv.
obsahuje alergeny: 01,07

gulášová polévkaPolévka
vepřové maso po mexicku, těstoviny - přílohaOběd 1
obsahuje alergeny: 01

houska ks, máslo, med porcovaný, mrkev - zelenina příloha, čajSvačina
obsahuje alergeny: 01,07

Úterý 19.1.2016
chléb, pomazánka sýrová s celerem, paprika - zelenina příloha, čajPřesnídáv.
obsahuje alergeny: 01,07,09

pohanková polévka se zeleninou a houbamiPolévka
obsahuje alergeny: 09

rybí filé na másle, brambory m.m.Oběd 1
obsahuje alergeny: 04,07

houska ks, pomazánka vajíčková, jablka - příloha, čajSvačina
obsahuje alergeny: 01,03,07,10

Středa 20.1.2016
kaše z ovesných vloček, pomeranče - příloha, čajPřesnídáv.
obsahuje alergeny: 01,07

polévka cibulová s bramboryPolévka
obsahuje alergeny: 01,09

kotlíkový guláš, chlébOběd 1
obsahuje alergeny: 01

rohlík ks, pomazánka z lučiny, paprika - zelenina příloha, čajSvačina
obsahuje alergeny: 01,07

Čtvrtek 21.1.2016
chléb, pomazánka z tuňáka, mrkev - zelenina příloha, karamelové mléko, čajPřesnídáv.
obsahuje alergeny: 01,04,07

polévka luštěninováPolévka
knedlíky kynuté ovocné, domácí tvarohovo-smetanový krémOběd 1
obsahuje alergeny: 01,03,07

rohlík ks, máslo, džem, banány - příloha, čajSvačina
obsahuje alergeny: 01,07

Pátek 22.1.2016
rohlík ks, domácí tvarohovo-smetanový krém kakaový, jablka - příloha, čajPřesnídáv.
obsahuje alergeny: 01,07

česneková polévka s vejcemPolévka
obsahuje alergeny: 03

sekaná pečeně, bramborová kaše - příloha, jablka - přílohaOběd 1
obsahuje alergeny: 01,03,07

chléb, máslo, plátkový sýr, okurka - zelenina příloha, čajSvačina
obsahuje alergeny: 01,07
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Pondělí 25.1.2016
slunečnicový chléb, třená niva s máslem, jablka - příloha, mléko, čajPřesnídáv.
obsahuje alergeny: 01,07

polévka hrachová, houskaPolévka
obsahuje alergeny: 01

hovězí plátek (roštěná) na slanině, dušená rýžeOběd 1
obsahuje alergeny: 01

rohlík ks, máslo, šunka, mrkev - zelenina příloha, čajSvačina
obsahuje alergeny: 01,07

Úterý 26.1.2016
houska ks, pomazánka máslová, paprika - zelenina příloha, čaj, bílá kávaPřesnídáv.
obsahuje alergeny: 01,07

polévka vločková s brambory a zeleninouPolévka
obsahuje alergeny: 01

vepřové maso na kari, těstoviny - přílohaOběd 1
obsahuje alergeny: 01

žitný chléb, pomazánka sýrová s vejcem a zeleninou, jablka - příloha, čajSvačina
obsahuje alergeny: 01,03,07

Středa 27.1.2016
kaše krupicová, čajPřesnídáv.
obsahuje alergeny: 07

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

vařené hovězí maso v rajčatech s bazalko, houskové knedlíky (kynuté)Oběd 1
obsahuje alergeny: 01,03,07

slunečnicový chléb, pomazánka tvarohová s červenou řepou a vejcem, čajSvačina
obsahuje alergeny: 01,03,07

Čtvrtek 28.1.2016
kaše rýžová se skořicí, mandarinky - příloha, čajPřesnídáv.
obsahuje alergeny: 07

polévka zeleninová se sýrovým kapánímPolévka
obsahuje alergeny: 01,03,07

špagety s vepřovým masem a rajčatyOběd 1
obsahuje alergeny: 01,06,07

houska ks, pomazánka z červené čočky, paprika - zelenina příloha, čajSvačina
obsahuje alergeny: 01

Pátek 29.1.2016
chléb, pomazánka z olejovek s lučinou, mrkev - zelenina příloha, karamelové
mléko, čaj

Přesnídáv.

obsahuje alergeny: 01,04,07

polévka čočková s kroupami a zeleninouPolévka
obsahuje alergeny: 01,09

kuřecí řízek smažený, brambory, rajčatový salát - přílohaOběd 1
obsahuje alergeny: 01,03,07

rohlík ks, pomazánka tvarohová s kapií, čajSvačina
obsahuje alergeny: 01,07

01
03
04
06

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

07
09
10

Mléko                         
Celer                         
Hořčice
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