
01.12.2017 31.12.2017od

Cizí strávníci- prosinec 2017
do

Pátek 1.12.2017
polévka bramboračkaPolévka
obsahuje alergeny: 07,09

zapečené těstoviny se šunkou, zeleninová oblohaOběd 1
obsahuje alergeny: 01,03,06,07



01.12.2017 31.12.2017od

Cizí strávníci- prosinec 2017
do

Pondělí 4.12.2017
polévka fazolová se zeleninouPolévka
obsahuje alergeny: 01,09

rizoto z kuřete a zeleniny sypané tofu sýremOběd 1
obsahuje alergeny: 06,07

Úterý 5.12.2017
polévka česneková s bramborem a vejcemPolévka
obsahuje alergeny: 03

sekaná se zeleninou, bramborová kaše - příloha, zeleninová oblohaOběd 1
obsahuje alergeny: 01,03,07

Středa 6.12.2017
polévka květáková s vejcemPolévka
obsahuje alergeny: 01,03,07

svíčková na smetaně, hovězí maso vařené, houskové knedlíky- celozrnnéOběd 1
obsahuje alergeny: 01,03,07,09

Čtvrtek 7.12.2017
polévka kulajdaPolévka
obsahuje alergeny: 01,03,07

čočka se zeleninou, vejce vařené, slunečnicový chlébOběd 1
obsahuje alergeny: 01,03,09

Pátek 8.12.2017
polévka slepičí se zeleninou a nudlemiPolévka
obsahuje alergeny: 01,03,07,09

kuře na paprice, těstovinyOběd 1
obsahuje alergeny: 01,07
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Pondělí 11.12.2017
polévka čočková s brambory a zeleninouPolévka
obsahuje alergeny: 01

květákovo zeleninové placičky s ovesnými vločkami, brambory m.m., zeleninová
obloha

Oběd 1

obsahuje alergeny: 01,03,07

Úterý 12.12.2017
polévka hovězí s játrovými noky a zeleninouPolévka
obsahuje alergeny: 01,03,09

rozlítaný španělský ptáček, dušená rýžeOběd 1
obsahuje alergeny: 01,03,06,10

Středa 13.12.2017
polévka rajčatová s celozrnnou těstovinouPolévka
obsahuje alergeny: 01,07

kuřecí nudličky na čínský způsob, čínské nudleOběd 1
obsahuje alergeny: 01,07

Čtvrtek 14.12.2017
polévka hrstkováPolévka
obsahuje alergeny: 01,09

bramborové šišky s houskou (mákem), jablka - přílohaOběd 1
obsahuje alergeny: 01,03,07

Pátek 15.12.2017
polévka z rybího filé a zeleninyPolévka
obsahuje alergeny: 01,04,07,09

hovězí ragú v zelenině, houskové knedlíky (kynuté)- se špaldouOběd 1
obsahuje alergeny: 01,03,07
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Pondělí 18.12.2017
polévka gulášováPolévka
obsahuje alergeny: 01

karbanátky z rybího filé s vločkami a sýrem, bramborovo- karotková kaše,
zeleninová obloha

Oběd 1

obsahuje alergeny: 01,03,04,07

Úterý 19.12.2017
polévka hrachová se zeleným hráškem a kroupamiPolévka
obsahuje alergeny: 01,07

segedínský guláš, knedlík žemlový- s celozrnnou moukouOběd 1
obsahuje alergeny: 01,03,07

Středa 20.12.2017
zelňačka s cizrnouPolévka
obsahuje alergeny: 01,07

kuřecí stehna na žampiónech, dušená rýžeOběd 1

Čtvrtek 21.12.2017
polévka z růžičkové kapusty s pohankovými vločkamiPolévka
obsahuje alergeny: 07

rajčatové pečené fazole - kovbojské, chlébOběd 1
obsahuje alergeny: 01

Pátek 22.12.2017
polévka hovězí s bulgurem a hráškemPolévka
obsahuje alergeny: 01,09

vepřové kotlety zdobené, brambory m.m., zeleninová oblohaOběd 1
obsahuje alergeny: 03,07

01 
03 
04 
06

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

07 
09 
10

Mléko                         
Celer                         
Hořčice


