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Středa 1.8.2018
houska- celozrnná, pomazánka sýrová s celerem, paprika - zelenina příloha, čaj,
mléko

Přesnídáv.

obsahuje alergeny: 01,03,07,09

polévka fazolková s jáhlyPolévka
obsahuje alergeny: 01,07

kuřecí plátek přírodní s hráškem, kuskus - příloha, jablka - přílohaOběd 1
obsahuje alergeny: 01,07

chléb, máslo, plátkový sýr, okurka - zelenina příloha, čaj / bílá kávaSvačina
obsahuje alergeny: 01,07

Čtvrtek 2.8.2018
kaše jáhlová, kompot ovocný - příloha, čajPřesnídáv.
obsahuje alergeny: 07

polévka borščPolévka
obsahuje alergeny: 01,07

hovězí plátky na provensálském koření, těstovinyOběd 1
obsahuje alergeny: 01

cereálie, kakao, jablka - příloha, čajSvačina
obsahuje alergeny: 01,06,07,08

Pátek 3.8.2018
slunečnicový chléb, pomazánka tvarohová s kapií, okurka - zelenina příloha, čaj /
bílá káva

Přesnídáv.

obsahuje alergeny: 01,07

polévka zeleninová se špaldovou krupičkouPolévka
obsahuje alergeny: 01,07

rizoto s hráškem a zeleninou sypané sýrem, bublanina třená s ovocemOběd 1
obsahuje alergeny: 01,03,06,07

houska, máslo, šunka, jablka - příloha, čaj, mlékoSvačina
obsahuje alergeny: 01,07
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Pondělí 6.8.2018
polévka rajčatová s rýžíPolévka
obsahuje alergeny: 01,07

chilli con carne nepálivé, chlébOběd 1
obsahuje alergeny: 01

Úterý 7.8.2018
polévka fazolová se zeleninouPolévka
obsahuje alergeny: 01,09

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

Středa 8.8.2018
polévka slepičí krémová s hráškemPolévka
obsahuje alergeny: 01,07

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

Čtvrtek 9.8.2018
polévka bramborová s krupkami nakyseloPolévka
obsahuje alergeny: 01,07

hovězí guláš, houskové knedlíky (kynuté)- se špaldouOběd 1
obsahuje alergeny: 01,03,07

Pátek 10.8.2018
polévka kapustová s uzeným masemPolévka
obsahuje alergeny: 01

květákový mozeček, brambory m.m., zeleninová oblohaOběd 1
obsahuje alergeny: 03,07
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Pondělí 13.8.2018
polévka žampionováPolévka
obsahuje alergeny: 01,03

kuře a la bažant, dušená rýže s kukuřicíOběd 1
obsahuje alergeny: 01,09

Úterý 14.8.2018
polévka hovězí s masem a rýžíPolévka
obsahuje alergeny: 09

hovězí plátky na paprikách a rajčatech, gnocchiOběd 1
obsahuje alergeny: 01,03

Středa 15.8.2018
polévka čočková s rajčatovým protlakemPolévka
obsahuje alergeny: 01,07,09

těstovinový salát s kuřecím masem a zeleninouOběd 1
obsahuje alergeny: 01,07

Čtvrtek 16.8.2018
polévka frankfurtskáPolévka
obsahuje alergeny: 01,06,07

houbové kyselo, vejce vařené, bramboryOběd 1
obsahuje alergeny: 01,03

Pátek 17.8.2018
polévka kmínová s vejcemPolévka
obsahuje alergeny: 01,03,09

vepřové na paprice, tarhoňaOběd 1
obsahuje alergeny: 01,07
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Pondělí 20.8.2018
polévka cibulová s bramboryPolévka
obsahuje alergeny: 01,09

rybí filé pečené na másle a zelenině, kaše bramborováOběd 1
obsahuje alergeny: 01,04,07

Úterý 21.8.2018
polévka krupicová s vejcemPolévka
obsahuje alergeny: 01,03,07,09

těstoviny se sýrovou omáčkou s brokolicí, jablka - přílohaOběd 1
obsahuje alergeny: 01,07

Středa 22.8.2018
polévka gulášováPolévka
obsahuje alergeny: 01

kuřecí stehno pečené, bulgur s cibulkouOběd 1
obsahuje alergeny: 01

Čtvrtek 23.8.2018
polévka hrstkováPolévka
obsahuje alergeny: 01,09

masové koule v rajské omáčce, houskové knedlíky (kynuté)- se špaldouOběd 1
obsahuje alergeny: 01,03,07,09

Pátek 24.8.2018
polévka drůbková jemná s nudlemiPolévka
obsahuje alergeny: 01,07,09

vepřová plec vařená, dušená mrkev, brambory m.m.Oběd 1
obsahuje alergeny: 07
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Pondělí 27.8.2018
polévka brokolicovo-květáková s majoránkouPolévka
obsahuje alergeny: 01,07

hrachová kaše s cibulkou, uzené maso vařenéOběd 1
obsahuje alergeny: 01,07

Úterý 28.8.2018
polévka hovězí s játrovými noky a zeleninouPolévka
obsahuje alergeny: 01,03,09

znojemský guláš, dušená rýžeOběd 1
obsahuje alergeny: 01

Středa 29.8.2018
polévka hrachová se zeleným hráškem a kroupamiPolévka
obsahuje alergeny: 01,07

kuře na bylinkách, zeleninový celozrnný kuskusOběd 1
obsahuje alergeny: 01

Čtvrtek 30.8.2018
polévka rybíPolévka
obsahuje alergeny: 01,04,07,09

vepřová kýta po pražsku, knedlík žemlový- s celozrnnou moukouOběd 1
obsahuje alergeny: 01,03,06,07

Pátek 31.8.2018
polévka borščPolévka
obsahuje alergeny: 01,07

omáčka koprová, vejce vařené, bramboryOběd 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


