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Pondělí 1.2.2016
houska ks, pomazánka falešný humr, okurka - zelenina příloha, čajPřesnídáv.
obsahuje alergeny: 01,03,07,09,10

polévka hovězí s rýží a hráškemPolévka
omáčka rajská, těstoviny - přílohaOběd 1
obsahuje alergeny: 01,09

ovocná přesnídávka, dětské piškoty, jablka - příloha, čajSvačina
obsahuje alergeny: 01

Úterý 2.2.2016
žitný chléb, pomazánka vaječná, rajče, čajPřesnídáv.
obsahuje alergeny: 01,03,07,10

polévka krupková sytáPolévka
obsahuje alergeny: 01

sekaná pečeně, bramborová kaše, salát zeleninový s jablkyOběd 1
obsahuje alergeny: 01,03,07,09

rohlík ks, máslo, plátkový sýr, mandarinky - příloha, čajSvačina
obsahuje alergeny: 01,07

Středa 3.2.2016
sojový rohlík, pomazánka hermelínová, mrkev, čajPřesnídáv.
obsahuje alergeny: 01,06,07

polévka pórkováPolévka
obsahuje alergeny: 01,07

kuře dušené na zelenině, dušená rýže, zelný salát s jablky - přílohaOběd 1
obsahuje alergeny: 01,09

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

Čtvrtek 4.2.2016
chléb, pomazánka drožďová se šunkou, paprika - zelenina příloha, káva bílá, čajPřesnídáv.
obsahuje alergeny: 01,03,07

polévka bramboračkaPolévka
obsahuje alergeny: 07,09

čočka na kyselo, vaječná omeleta, okurka sterilovaná - příloha, chlébOběd 1
obsahuje alergeny: 01,03

toustový chléb, máslo, med porcovaný, pomeranče - příloha, čajSvačina
obsahuje alergeny: 01,07

Pátek 5.2.2016
slunečnicový chléb, pomazánka kapiová, mrkev, čajPřesnídáv.
obsahuje alergeny: 01,03,07

polévka rajčatová s kuskusemPolévka
obsahuje alergeny: 01,07

hovězí pečeně na česneku, brambory, jablka - přílohaOběd 1
obsahuje alergeny: 01

houska ks, pomazánka máslová, jablka - příloha, mléko, čajSvačina
obsahuje alergeny: 01,07
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Pondělí 8.2.2016
kaše rýžová se skořicí, kiwi - ovoce, čajPřesnídáv.
obsahuje alergeny: 07

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

špagety na selský způsobOběd 1
obsahuje alergeny: 01,07,09

chléb, pomazánka sardinková, mrkev, čajSvačina
obsahuje alergeny: 01,04,07,10

Úterý 9.2.2016
rohlík ks, máslo, džem, jablka - příloha, čajPřesnídáv.
obsahuje alergeny: 01,07

polévka hovězí s kapánímPolévka
obsahuje alergeny: 01,03,07,09

moravský vrabec, dušené kyselé zelí, houskové knedlíky (kynuté) - přílohaOběd 1
obsahuje alergeny: 01,03,07

chléb, máslo, šunka, mrkev, čajSvačina
obsahuje alergeny: 01,07

Středa 10.2.2016
žitný chléb, pomazánka mrkvová, paprika - zelenina příloha, čajPřesnídáv.
obsahuje alergeny: 01,07

polévka čočková s brambory a zeleninouPolévka
obsahuje alergeny: 01

rybí filé na másle, bramborová kaše, paprika - zelenina přílohaOběd 1
obsahuje alergeny: 04,07

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

Čtvrtek 11.2.2016
krém tvarohový s kakaem - příloha, rohlík ks, banány - příloha, čajPřesnídáv.
obsahuje alergeny: 01,07

polévka celerováPolévka
obsahuje alergeny: 01,07,09

hovězí pečeně cikánská, dušená rýže, jablka - přílohaOběd 1
obsahuje alergeny: 01

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

Pátek 12.2.2016
sojový rohlík, pomazánka sýrová se strouhaným eidamem, rajče, čajPřesnídáv.
obsahuje alergeny: 01,06,07

polévka špenátováPolévka
obsahuje alergeny: 01,07

dukátové buchtičky s krémem, mandarinky - přílohaOběd 1
obsahuje alergeny: 01,03,07

chléb, máslo, pomeranče - příloha, karamelové mlékoSvačina
obsahuje alergeny: 01,07
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Pondělí 15.2.2016
chléb, pomazánka z tuňáka, mrkev, čajPřesnídáv.
obsahuje alergeny: 01,04,07

polévka borščPolévka
obsahuje alergeny: 01,07

kuřecí řízek smažený v kořeněné strouhan, brambory, paprika - zelenina přílohaOběd 1
obsahuje alergeny: 01,03,07

houska ks, máslo, med porcovaný, mléko, čajSvačina
obsahuje alergeny: 01,07

Úterý 16.2.2016
žitný chléb, pomazánka tvarohová s kapií, paprika - zelenina příloha, čajPřesnídáv.
obsahuje alergeny: 01,07

polévka z míchané zeleniny s vejciPolévka
obsahuje alergeny: 03,07

vepřová pečeně na česneku, dušený špenát, krupicové nokyOběd 1
obsahuje alergeny: 01,03,07

pudink s ovocem, dětské piškoty, mandarinky - příloha, čajSvačina
obsahuje alergeny: 01,07

Středa 17.2.2016
rohlík ks, pomazánka zeleninová, okurka - zelenina příloha, čajPřesnídáv.
obsahuje alergeny: 01,03,07

polévka hrachováPolévka
obsahuje alergeny: 01,07

omáčka játrová, dušená rýže, jablka - přílohaOběd 1
obsahuje alergeny: 01

vánočka, kiwi - ovoce, kakao, čajSvačina
obsahuje alergeny: 01,07

Čtvrtek 18.2.2016
houska, pomazánka ze strouhaného uzeného sýru, rajče, čajPřesnídáv.
obsahuje alergeny: 01,07

polévka hovězí s jáhlyPolévka
obsahuje alergeny: 07,09

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

chléb, džemové máslo, banány - příloha, mléko, čajSvačina
obsahuje alergeny: 01,07

Pátek 19.2.2016
chléb, pomazánka z ryb v tomatě, mrkev, čajPřesnídáv.
obsahuje alergeny: 01,04,07

polévka gulášováPolévka
obsahuje alergeny: 01

francouzské brambory, salát z čínského zelí s jablky a mrkví -Oběd 1
obsahuje alergeny: 03,07

grahamový rohlík, jogurt - příloha, pomeranče - příloha, čajSvačina
obsahuje alergeny: 01,06,07



01.02.2016 29.02.2016od

MŠ a ZŠ- únor 2016
do

Pondělí 22.2.2016
rohlík ks, pomazánka drožďová s taveným sýrem, paprika - zelenina příloha, čajPřesnídáv.
obsahuje alergeny: 01,03,07

polévka z brokolicePolévka
obsahuje alergeny: 01,03

kuře na paprice, těstovinyOběd 1
obsahuje alergeny: 01,07

chléb s pomazánkovým máslem, paprika - zelenina příloha, čajSvačina
obsahuje alergeny: 01,07

Úterý 23.2.2016
kaše z ovesných vloček, kompot ovocný - příloha, čajPřesnídáv.
obsahuje alergeny: 01,07

polévka fazolováPolévka
obsahuje alergeny: 01

vepřové maso po provensálsku, brambory, zelný salát s mrkvíOběd 1
houska ks, máslo, plátkový sýr, okurka - zelenina příloha, čajSvačina
obsahuje alergeny: 01,07

Středa 24.2.2016
rohlík ks, pomazánka budapešťská, mrkev, čajPřesnídáv.
obsahuje alergeny: 01,07

polévka cibulová s bramboremPolévka
obsahuje alergeny: 01,07

hrachová kaše s cibulkou, vejce vařené, okurka sterilovaná - přílohaOběd 1
obsahuje alergeny: 01,03,07

ovocná přesnídávka, dětské piškoty, mléko, čajSvačina
obsahuje alergeny: 01,07

Čtvrtek 25.2.2016
žitný chléb, pomazánka z olejovek s lučinou, paprika - zelenina příloha, čajPřesnídáv.
obsahuje alergeny: 01,04,07

polévka hovězí s masem a rýžíPolévka
obsahuje alergeny: 09

hovězí pečeně znojemská, dušená rýže, kompot ovocný - přílohaOběd 1
obsahuje alergeny: 01

domácí tvarohovo-smetanový krém kakaový, rohlík ks, banány - příloha, čajSvačina
obsahuje alergeny: 01,07

Pátek 26.2.2016
chléb, pomazánka tvarohová s mrkví, rajče, čajPřesnídáv.
obsahuje alergeny: 01,07

polévka z kysaného zelíPolévka
obsahuje alergeny: 01,07

těstoviny zapečené s uzeninou a hráškem, jablka - přílohaOběd 1
obsahuje alergeny: 01,03,06,07

houska, máslo, med porcovaný, mandarinky - příloha, čajSvačina
obsahuje alergeny: 01,07
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Pondělí 29.2.2016
cereální rohlík, pomazánka chodská sýrová, mrkev, mléko, čajPřesnídáv.
obsahuje alergeny: 01,06,07

polévka z rybího filéPolévka
obsahuje alergeny: 01,04,07

žemlovka s jablky a tvarohemOběd 1
obsahuje alergeny: 03,07

chléb, máslo, džem, pomeranče - příloha, 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


