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Pondělí 1.8.2016
kaše jáhlová, meruňky - ovoce příloha, čajPřesnídáv.
obsahuje alergeny: 07

gulášová polévkaPolévka
květák na mozeček, brambory m.m., anglická dušená zelenina - přílohaOběd 1
obsahuje alergeny: 03,07

chléb s máslem a pažitkou, okurka - zelenina příloha, čaj / bílá kávaSvačina
obsahuje alergeny: 01,07

Úterý 2.8.2016
houska- celozrnná, pomazánka sýrová s celerem, paprika - zelenina příloha,
kakao, čaj

Přesnídáv.

obsahuje alergeny: 01,03,07,09

polévka kapustová s mrkvíPolévka
obsahuje alergeny: 01,07

vepřové maso dušené- s hráškem, těstoviny - přílohaOběd 1
obsahuje alergeny: 01,07

cereálie, mléko, banány - příloha, čajSvačina
obsahuje alergeny: 01,06,07,08

Středa 3.8.2016
slunečnicový chléb, pomazánka z červené čočky, rajče, čajPřesnídáv.
obsahuje alergeny: 01

polévka česneková s ovesnými vločkami a bramboryPolévka
obsahuje alergeny: 01

masové kuličky v rajčatové omáčce, houskové knedlíky (kynuté), těstoviny-
celozrnné

Oběd 1

obsahuje alergeny: 01,03,07

chléb s tvarohem a ředkvičkami, jablka - příloha, mléko, čajSvačina
obsahuje alergeny: 01,07

Čtvrtek 4.8.2016
sojový rohlík, máslo, šunka, čaj / bílá kávaPřesnídáv.
obsahuje alergeny: 01,06,07

hovězí polévka s játrovou rýžíPolévka
obsahuje alergeny: 03,09

holandský řízek, bramborová kaše, okurka - zelenina přílohaOběd 1
obsahuje alergeny: 01,03,07

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

Pátek 5.8.2016
chléb, pomazánka z tuňáka, okurka - zelenina příloha, čajPřesnídáv.
obsahuje alergeny: 01,04,07

polévka slepičí krémová s hráškemPolévka
obsahuje alergeny: 01,07

kuřecí nudličky se smetanovou omáčkou, rýže dušená, jablka - přílohaOběd 1
obsahuje alergeny: 01,07

houska- celozrnná, máslo, plátkový sýr, jablka - příloha, kakao, čajSvačina
obsahuje alergeny: 01,07
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Pondělí 8.8.2016
polévka bramborová s krupkamiPolévka
obsahuje alergeny: 01,07

zapečené brambory se šunkou a sýrem, paprika - zelenina přílohaOběd 1
obsahuje alergeny: 07

Úterý 9.8.2016
polévka z kysaného zelí s párkemPolévka
obsahuje alergeny: 01,06,07

kuře a la bažant, dušená rýžeOběd 1
obsahuje alergeny: 01,09

Středa 10.8.2016
polévka hovězí s masem a rýžíPolévka
obsahuje alergeny: 09

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

Čtvrtek 11.8.2016
polévka čočková- se slaninouPolévka
obsahuje alergeny: 09

halušky s uzeným masem, zelí kysané, jablka - přílohaOběd 1
obsahuje alergeny: 01,03

Pátek 12.8.2016
polévka cibulová s bramboremPolévka
obsahuje alergeny: 01,07

vepřový guláš, těstoviny, paprika - zelenina přílohaOběd 1
obsahuje alergeny: 01
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Pondělí 15.8.2016
polévka hrachová s uzeninouPolévka
obsahuje alergeny: 01

nudle s mákem, meruňky - ovoce přílohaOběd 1
obsahuje alergeny: 01,07

Úterý 16.8.2016
polévka frankfurtská s bramboremPolévka
obsahuje alergeny: 01,06

vepřová kapsa s překvapením, dušená rýžeOběd 1
obsahuje alergeny: 01,07

Středa 17.8.2016
polévka fazolová krémováPolévka
obsahuje alergeny: 01

lečo s vejci a uzeninou, brambory m.m.Oběd 1
obsahuje alergeny: 03,06,07

Čtvrtek 18.8.2016
polévka rajčatová s těstovinamiPolévka
obsahuje alergeny: 01

kuře pečené na cibuli a česneku, bulgur se zeleninou, paprika - zelenina přílohaOběd 1
obsahuje alergeny: 01,07

Pátek 19.8.2016
polévka houbová se smetanou a žloutkemPolévka
obsahuje alergeny: 03,07

drůbeží játra na rajčatech, těstovinyOběd 1
obsahuje alergeny: 01,07
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Pondělí 22.8.2016
polévka brokolicovo-květáková s majoránkouPolévka
obsahuje alergeny: 01,07

vepřové kotlety se sýrem, brambory m.m., paprika - zelenina přílohaOběd 1
obsahuje alergeny: 07

Úterý 23.8.2016
polévka fazolková s vejcemPolévka
obsahuje alergeny: 01,07

bostonské fazole, párek, chlébOběd 1
obsahuje alergeny: 01,06,10

Středa 24.8.2016
polévka hrstkováPolévka
obsahuje alergeny: 01,09

moravský vrabec, bramborové knedlíkyOběd 1
obsahuje alergeny: 01,03

Čtvrtek 25.8.2016
polévka slepičí s nudlemiPolévka
obsahuje alergeny: 01,07,09

rizoto z kuřecího masa, strouhaný sýr, okurka - zelenina přílohaOběd 1
obsahuje alergeny: 07

Pátek 26.8.2016
sanitační dnyPolévka
sanitační dnyOběd 1
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Pondělí 29.8.2016
sanitační dnyPolévka
sanitační dnyOběd 1

Úterý 30.8.2016
sanitační dnyPolévka
sanitační dnyOběd 1

Středa 31.8.2016
polévka špenátováPolévka
obsahuje alergeny: 01,07

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

01 
03 
04 
06

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

07 
08 
09 
10

Mléko                         
Ořechy, mandle, pistácie      
Celer                         
Hořčice


