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Úterý 1.8.2017
chléb s máslem a pažitkou, rajče, čaj / bílá kávaPřesnídáv.
obsahuje alergeny: 01,07

polévka fazolková s jáhly a kopremPolévka
obsahuje alergeny: 01,07

kuřecí rolka s bylinkami, bramborovo- karotková kaše, zeleninová oblohaOběd 1
obsahuje alergeny: 07

houska- celozrnná, pomazánka sýrová s kapií, jablka - příloha, čajSvačina
obsahuje alergeny: 01,07

Středa 2.8.2017
slunečnicový chléb, pomazánka zeleninová, okurka - zelenina příloha, čaj, kakaoPřesnídáv.
obsahuje alergeny: 01,03,07

polévka rybíPolévka
obsahuje alergeny: 01,04,07,09

hovězí dušené v zelenině, bramborové knedlíkyOběd 1
obsahuje alergeny: 01,03

houska, bylinkové máslo, hrušky - příloha, čajSvačina
obsahuje alergeny: 01,07

Čtvrtek 3.8.2017
chléb, pomazánka z tuňáka a zeleniny, paprika - zelenina příloha, čajPřesnídáv.
obsahuje alergeny: 01,04,07,09

mrkvová polévka se špaldovou krupicíPolévka
obsahuje alergeny: 07

vepřové po provensálsku, dušená rýžeOběd 1
rohlík s pomazánkovým máslem, broskve - příloha, čajSvačina
obsahuje alergeny: 01,07

Pátek 4.8.2017
houska- celozrnná, pomazánka vaječná, rajče, čaj / bílá kávaPřesnídáv.
obsahuje alergeny: 01,03,07

polévka hovězí s rýží a hráškemPolévka
čevabčiči, brambory m.m., okurka - zelenina přílohaOběd 1
obsahuje alergeny: 01,07,10

sladký loupák, máslo, kakao, jablka - příloha, čajSvačina
obsahuje alergeny: 01,07
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Pondělí 7.8.2017
polévka květáková s ovesnými vločkamiPolévka
obsahuje alergeny: 01,03,07

zapečené těstoviny se šunkou, okurka - zelenina přílohaOběd 1
obsahuje alergeny: 01,03,06,07

Úterý 8.8.2017
polévka čočková- se slaninouPolévka
obsahuje alergeny: 09

kuřecí rizoto po japonskuOběd 1

Středa 9.8.2017
polévka houbová se smetanou a žloutkemPolévka
obsahuje alergeny: 03,07

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

Čtvrtek 10.8.2017
polévka rajčatová s bazalkou a mozzarelouPolévka
obsahuje alergeny: 01,07

bílé fazole s klobásou a rajčatyOběd 1
obsahuje alergeny: 01,06

Pátek 11.8.2017
polévka z růžičkové kapusty s pohankovými vločkamiPolévka
obsahuje alergeny: 07

hovězí guláš, houskové knedlíky (kynuté)Oběd 1
obsahuje alergeny: 01,03,07
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Pondělí 14.8.2017
kuřecí polévka se zeleninou a těstovinouPolévka
obsahuje alergeny: 03,09

kuřecí stehno pečené, přílohový zeleninový kuskus, zeleninová oblohaOběd 1

Úterý 15.8.2017
polévka bramboračkaPolévka
obsahuje alergeny: 07,09

vepřové maso na kari, čínské nudleOběd 1
obsahuje alergeny: 01

Středa 16.8.2017
polévka kedlubnováPolévka
obsahuje alergeny: 01,07

květákový mozeček, brambory m.m., zeleninová oblohaOběd 1
obsahuje alergeny: 03,07

Čtvrtek 17.8.2017
polévka pórková s vejciPolévka
obsahuje alergeny: 01,03,07

uzené maso vařené, gnocchi, špenát dušenýOběd 1
obsahuje alergeny: 01,03,07

Pátek 18.8.2017
polévka cibulová s bramboryPolévka
obsahuje alergeny: 01,09

hovězí pečeně znojemská, dušená rýžeOběd 1
obsahuje alergeny: 01
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Pondělí 21.8.2017
polévka česneková s krupkami a bramboryPolévka
obsahuje alergeny: 01

vepřová játra na česneku, dušená rýžeOběd 1
obsahuje alergeny: 01

Úterý 22.8.2017
polévka gulášováPolévka
obsahuje alergeny: 01

pečené papriky plněné, omáčka rajská, těstovinyOběd 1
obsahuje alergeny: 01,03,07,09

Středa 23.8.2017
polévka hrachová s rýžíPolévka
hovězí svíčková na smetaně- na divoko, houskové knedlíky (kynuté)Oběd 1
obsahuje alergeny: 01,03,07,09

Čtvrtek 24.8.2017
drůbková polévka s rýžíPolévka
obsahuje alergeny: 09

kuřecí řízek smažený, brambory m.m., okurka - zelenina přílohaOběd 1
obsahuje alergeny: 01,03,07

Pátek 25.8.2017
polévka špenátováPolévka
obsahuje alergeny: 01,07

španělská čočka s uzeným masemOběd 1



01.08.2017 31.08.2017od

Škola- srpen 2017
do

Pondělí 28.8.2017
polévka fazolková s jáhly a kopremPolévka
obsahuje alergeny: 01,07

kuřecí nudličky na čínský způsob, dušená rýžeOběd 1
obsahuje alergeny: 07

Úterý 29.8.2017
polévka brokolicová krémová s ovesnými vločkamiPolévka
obsahuje alergeny: 01,07

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

Středa 30.8.2017
polévka slepičí s bulgurem a zeleninouPolévka
obsahuje alergeny: 01,07,09

sekaná se zeleninou, bramborová kašeOběd 1
obsahuje alergeny: 01,03,07

Čtvrtek 31.8.2017
sanitační denOběd 1
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Seznam alergenů: Obiloviny obsahující lepek    
Vejce                         
Ryby                          
Sójové boby (sója)

07 
09 
10

Mléko                         
Celer                         
Hořčice


