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Pondělí 3.12.2018
Obilné polštářky ,mléko,čaj,jablkoPřesnídávk
obsahuje alergeny: 01,03,05,06,07,08
Polévka pohanková se zeleninou, kuřecí maso po čínsku, jasmínová rýže, džusOběd
obsahuje alergeny: 01,06,09
Pomazánka celerová, chléb, mléko, čaj, rajské jablkoSvačina
obsahuje alergeny: 01,07,09

Úterý 4.12.2018
Pomazánka tvarohová s koprem, chléb dráchovský, čaj, mléko,pomerančPřesnídávk
obsahuje alergeny: 01,03,07
Polévka rybí šči, sekaná pečeně, hrachová kaše, okurka sterilovaná ,čajOběd
obsahuje alergeny: 01,03,04,06,07,09,10,11
Ječmánek, máslo,plátek sýra,ledový salát,čaj,mlékoSvačina
obsahuje alergeny: 01,07

Středa 5.12.2018
Pomazánka z lučiny a červené řepy, semínkový chléb,mléko,čaj, kedlubnaPřesnídávk
obsahuje alergeny: 01,07
Polévka česneková s cizrnovými trhánky, hovězí tokáň, těstoviny, čajOběd
obsahuje alergeny: 01,03,07
Pomazánka drožďová,chléb, čaj, mléko, jablkoSvačina
obsahuje alergeny: 01,03,07

Čtvrtek 6.12.2018
Pletýnka maková,dětské kapučínko,čaj,kiwiPřesnídávk
obsahuje alergeny: 01,07
Polévka zeleninová s kapáním, moravský vrabec, dušené zelí, bramborové knedlíky, čajOběd
obsahuje alergeny: 01,03,06,07,09
Chléb tmavý s choceňským pomazánkovým máslem, mrkví a paprikou, čaj, mléko,Svačina
obsahuje alergeny: 01,07

Pátek 7.12.2018
Pomazánka z olejovek, dýňový chléb, čaj, bílá káva,jablkoPřesnídávk
obsahuje alergeny: 01,04,07
Polévka selská, obalovaný květák, brambory, rajské jablko, okurka, čajOběd
obsahuje alergeny: 01,03,06,07,09,11
Pomazánka vaječná, chléb, čaj, mléko, jablko,pomerančSvačina
obsahuje alergeny: 01,03,07
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Pondělí 10.12.2018
Kaše rýžová s ananasem a rozinkami, čaj, jablkoPřesnídávk
obsahuje alergeny: 07
Polévka hráškový krém, rybí filé v zakysané smetaně se sýrem, bramborová kaše, salát ledový s cherry
rajčátky, čaj

Oběd

obsahuje alergeny: 01,04,07,09
Pomazánka vitamínová, chléb,mléko, čaj,paprikaSvačina
obsahuje alergeny: 01,07

Úterý 11.12.2018
Pomazánka sýrová, slunečnicový chléb,mléko,čaj,zeleninový talířek (okurka salátová,kapie,polníček, mrkev)Přesnídávk
obsahuje alergeny: 01,07
Polévka drůbková s nudlemi, špindlerovo maso, rýže, džus-řepáčekOběd
obsahuje alergeny: 01,03,07,09
Pomazánka ze žervé s bylinkami,houska, ochucené mléko,čaj,mandarinkaSvačina
obsahuje alergeny: 01,07

Středa 12.12.2018
Pomazánka švédská, chléb šumava, bílá káva, čaj, hroznové vínoPřesnídávk
obsahuje alergeny: 01,04,07,09,10
Polévka polabská (zeleninová s luštěninou) ,hovězí maso na česneku,špenát ,brambory,čajOběd
obsahuje alergeny: 01,03,09
Termix, knuspi chléb,čaj,mléko,jablkoSvačina
obsahuje alergeny: 01,03,05,06,07,08

Čtvrtek 13.12.2018
Rohlík s jihočeským máslem,mléko,čaj, hruškaPřesnídávk
obsahuje alergeny: 01,07
Polévka cibulová , kuřecí maso na paprice, gnocchi, čajOběd
obsahuje alergeny: 01,03,07,09
Pomazánka z červené čočky a zeleniny, chléb, čaj, mléko,rajské jablkoSvačina
obsahuje alergeny: 01,03,06,07,09,10,11

Pátek 14.12.2018
Pomazánka mrkvová, veka graham,mléko,čaj,čínské zelíPřesnídávk
obsahuje alergeny: 01,07,11
Polévka květáková, nudle s mákem, horká čokoláda,banánOběd
obsahuje alergeny: 01,03,07,09
Chléb,rama máslová,vařené vejce,čaj,mléko,jablkoSvačina
obsahuje alergeny: 01,03,07
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Pondělí 17.12.2018
Vánočka, kakako,čaj,ovocný talířek-hroznové víno,jablko,mandarinkaPřesnídávk
obsahuje alergeny: 01,03,05,07,08,10
Polévka vánoční rybí ,krutony, Krůtí nudličky se smetanovou omáčkou a žampiony,těstoviny,čajOběd
obsahuje alergeny: 01,04,07,09
Chléb s pomazánkovým máslem, čaj,mléko,okurka salátováSvačina
obsahuje alergeny: 01,07

Úterý 18.12.2018
Pomazánka tvarohová s kapií, podmáslový chléb, mléko,čaj,kiwiPřesnídávk
obsahuje alergeny: 01,07
Polévka rýžová, smažená treska se sýrem a brokolicí,bramborový salát, jablečný moštOběd
obsahuje alergeny: 01,03,04,06,07,09,10,11
Lněná bulka,sýr lipno, ledový salát, mléko,čajSvačina
obsahuje alergeny: 01,07

Středa 19.12.2018
Pomazánka z makrely, chléb, bílá káva, čaj,rajské jablkoPřesnídávk
obsahuje alergeny: 01,04,07
Polévka hovězí rychlá, segedínský guláš, houskové knedlíky, čajOběd
obsahuje alergeny: 01,03,06,07,09
Pomazánka z Almette s medvědím česnekem,čaj,mléko,jablkoSvačina
obsahuje alergeny: 01,07

Čtvrtek 20.12.2018
Šlehaný jogurt s  müsli, čaj, pomerančPřesnídávk
obsahuje alergeny: 01,03,05,06,07,08
Polévka rajčatová , čočkový prejt,brambory,zelný salát,čajOběd
obsahuje alergeny: 01,03,06,07,09,10,11,12
Pomazánka zeleninová , chléb tmavý, čaj,mléko, mrkevSvačina
obsahuje alergeny: 01,03,07,09

Pátek 21.12.2018
Pomazánka ze sýra Cottage, knäckebrot s dýňovým semínkem,čaj,mléko,paprikaPřesnídávk
obsahuje alergeny: 01,03,05,06,07,08
Polévka zeleninová s cizrnou,králičí maso po srbsku,rýže basmati,džusOběd
obsahuje alergeny: 01,03,06,07,09,10
Pomazánka vaječná, chléb ,mléko,čaj, jablkoSvačina
obsahuje alergeny: 01,03,07
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Seznam alergenů: Obiloviny obsahující lepek    
Vejce                         
Ryby                          
Arašídy (podzemnice olejná)   
Sójové boby (sója)            
Mléko

08 
09 
10 
11 
12

Ořechy, mandle, pistácie      
Celer                         
Hořčice                       
Sezamová semena               
Oxid siřičitý a siřičitany


