
01.05.2019 31.05.2019od do

Středa 1.5.2019
1.máj - svátekOběd

Čtvrtek 2.5.2019
Rohlík s pomazánkovým máslem,mléko,čaj,hruškaPřesnídávk
obsahuje alergeny: 01,07
Polévka z červené čočky a zeleniny, segedínský guláš, houskové knedlíky ,čajOběd
obsahuje alergeny: 01,03,06,07,09
Pomazánka ředkvičková, chléb žitný, baby špenát, mléko,čajSvačina
obsahuje alergeny: 01,03,07

Pátek 3.5.2019
Pomazánka švédská, chléb, bílá káva, čaj,rajské jablkoPřesnídávk
obsahuje alergeny: 01,04,07,09,10
Polévka kulajda, škubánky  s mákem, mléko, čaj, banánOběd
obsahuje alergeny: 01,03,07
Grahamové pečivo,rama máslová,plátek sýra,čínské zelí,čaj.mlékoSvačina
obsahuje alergeny: 01,07
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Pondělí 6.5.2019
Rohlík, tavený sýr Lipno,mléko,čaj,kedlubnaPřesnídávk
obsahuje alergeny: 01,07
Polévka hovězí rychlá s vejcem, rizoto z kuskusu s kuřecím masem a zeleninou,sypané eidamem, červená
řepa, džus

Oběd

obsahuje alergeny: 01,03,06,09
Pomazánka z makrely, chléb,čaj,mléko,jablkoSvačina
obsahuje alergeny: 01,04,07

Úterý 7.5.2019
Pomazánka tvarohová s koprem, chléb podmáslový, čaj, mléko,kiwiPřesnídávk
obsahuje alergeny: 01,03,07
Polévka hrstková, vepřové maso v mrkvi, brambory,čajOběd
obsahuje alergeny: 01,07,09
Pomazánka z drůbežího masa, chléb,čaj, okurka salátováSvačina
obsahuje alergeny: 01,07

Středa 8.5.2019
8.květen-státní svátekOběd

Čtvrtek 9.5.2019
Pomazánka z lučiny, chléb, mléko,čaj,rajské jablkoPřesnídávk
obsahuje alergeny: 01,07
Polévka zeleninová s těstovinou, vejce vařené, čočka na kyselo,okurka sterilovaná,čajOběd
obsahuje alergeny: 01,03,06,07,09,10
Bagetka dalamánková, pomazánka kapiová, čaj,mléko,hruškaSvačina
obsahuje alergeny: 01,03,07

Pátek 10.5.2019
Pomazánka z kořenové zeleniny,veka graham čaj,mléko, ředkvičkaPřesnídávk
obsahuje alergeny: 01,03,07,09
Polévka rajčatová s kukuřičnými vločkami, hovězí pečeně štěpánská, rýže, paprika, jablečný moštOběd
obsahuje alergeny: 01,03,07
Medové máslo, slunečnicový chléb, čaj, mléko, jablkoSvačina
obsahuje alergeny: 01,07
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Pondělí 13.5.2019
Grahamový rohlík, žervé s pažitkou,mléko, čaj, jablkoPřesnídávk
obsahuje alergeny: 01,07
Polévka hovězí s kroupami, těstoviny tagliattelle s kuřecím masem a drcenými rajčaty, džusOběd
obsahuje alergeny: 01,03,06,07,09
Chléb, sýr Maratonec, čaj,mléko,kedlubnaSvačina
obsahuje alergeny: 01,07

Úterý 14.5.2019
Šlehaný jogurt ,pečené müsli, hroznové víno, čajPřesnídávk
obsahuje alergeny: 01,03,05,06,07,08
Polévka dýňový krém, filet z hejka  na másle, šťouchané brambory,rajské jablko,čajOběd
obsahuje alergeny: 01,03,04,07
Pomazánka z ricotty s česnekem a jarní cibulkou, podmáslový chléb, mléko, čaj,paprika čerstváSvačina
obsahuje alergeny: 01,07

Středa 15.5.2019
Pomazánka mrkvová, celožitný chléb,mléko,čaj,ředkvičkaPřesnídávk
obsahuje alergeny: 01,03,05,06,07,08
Polévka zeleninová s pohankou, moravský vrabec, dušené zelí, bramborový knedlík, čajOběd
obsahuje alergeny: 01,03,07,09
Pletýnka maková,kakao,čaj, jablkoSvačina
obsahuje alergeny: 01,07

Čtvrtek 16.5.2019
Pomazánka ze sardinek, chléb ,bílá káva,čaj,mandarinkaPřesnídávk
obsahuje alergeny: 01,04,07
Polévka z ovesných vloček, hovězí pečeně přírodní, rýže, ochucená vodaOběd
obsahuje alergeny: 01,03,07,09
Pomazánka drožďová,cereální chléb, čaj, mléko,mrkevSvačina
obsahuje alergeny: 01,03,07

Pátek 17.5.2019
Pomazánka luštěninová , finský chléb čaj,mléko,jablkoPřesnídávk
obsahuje alergeny: 01,07,09
Polévka selská, květákový nákyp se sýrem,brambory, okurkový salát,čajOběd
obsahuje alergeny: 01,03,06,07,09,10,11
Houska, plátek sýra,ledový salát,mléko,čajSvačina
obsahuje alergeny: 01,07
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Pondělí 20.5.2019
Jáhlová kaše s vanilkou a kompotem, čaj,mlékoPřesnídávk
obsahuje alergeny: 07
Polévka krupicová se zeleninou, hovězí guláš, těstoviny, čajOběd
obsahuje alergeny: 01,03,06,07,09
Sýr přírodní Buko,chléb, mléko,čaj, ředkvičkaSvačina
obsahuje alergeny: 01,07

Úterý 21.5.2019
Pomazánka jarní s lučinou a pažitkou, chléb, mléko, čaj, jablkoPřesnídávk
obsahuje alergeny: 01,03,07
Polévka bramborová, rizoto s fazolemi a zeleninou sypané sýrem, salát z červené řepy, čajOběd
obsahuje alergeny: 01,07,09
Kaiserka s  česnekovou pomazánkou, čínské zelí,mléko,čajSvačina
obsahuje alergeny: 01,07,12

Středa 22.5.2019
Choceňské pomazánkové máslo,rohlík,čaj,mléko, kedlubnaPřesnídávk
obsahuje alergeny: 01,07
Polévka z červené čočky, králičí hřbet pečený na bylinkách, brambory,rajské jablko,polníček, čajOběd
obsahuje alergeny: 01
Pomazánka celerová s tvarohem, vita chléb, mléko, čaj, kiwiSvačina
obsahuje alergeny: 01,07,09

Čtvrtek 23.5.2019
Pomazánka vajíčková,chléb,mléko,čaj, jablkoPřesnídávk
obsahuje alergeny: 01,03,07
Polévka drůbëží vývar s nudlemi a zeleninou, vepřové maso na divoko, špecle, jablko,čajOběd
obsahuje alergeny: 01,03,07,09
Ovocná přesnídávka, žimutický chléb,čajSvačina
obsahuje alergeny: 01,07

Pátek 24.5.2019
Pomazánka z rybiček v tomatě, slunečnicový chléb, bílá káva, čaj,okurka salátováPřesnídávk
obsahuje alergeny: 01,04,07
Polévka špenátová s krutony, kuřecí papání (zapečené těstoviny s kuřecím masem, pórkem a smetanou),
paprika červená,paprika zelená, jablečný mošt

Oběd

obsahuje alergeny: 01,03,07
Pomazánka z Almette s jogurtem,chléb,čaj, mléko, jablkoSvačina
obsahuje alergeny: 01,07
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Pondělí 27.5.2019
Obilné cereálie ,mléko,čaj,jablkoPřesnídávk
obsahuje alergeny: 01,03,05,06,07,08
Polévka kmínová s kapáním, Špagety s tuňákem a toskánskou omáčkou, čajOběd
obsahuje alergeny: 01,03,04,09
Pomazánka tvarohová s paprikou, psyllium chléb,čaj,mléko,cherry rajčeSvačina
obsahuje alergeny: 01,07

Úterý 28.5.2019
Pomazánka vitamínová, chléb,mléko, čaj,mandarinkaPřesnídávk
obsahuje alergeny: 01,07
Polévka z duo mrkve a kukuřičky, žemlovka s jablky a tvarohem, banán, dětské kapučínkoOběd
obsahuje alergeny: 01,03,07
Bagetka, pažitkové máslo ,mléko,čaj,salát hlávkovýSvačina
obsahuje alergeny: 01,07

Středa 29.5.2019
Pomazánka ze sýra Cottage, veka graham,mléko,čaj,paprika čerstváPřesnídávk
obsahuje alergeny: 01,07
Polévka hovězí s bulgurem, omáčka rajčatová, hovězí maso vařené, houskové knedlíky, čajOběd
obsahuje alergeny: 01,03,06,07,09
Chléb s máslem a vejcem,mléko,čaj,jablkoSvačina
obsahuje alergeny: 01,03,07

Čtvrtek 30.5.2019
Pomazánka z lučiny a červené řepy, semínkový chléb,mléko,čaj,okurka salátováPřesnídávk
obsahuje alergeny: 01,07
Polévka Minestrone, vepřová játra dušená na cibulce, rýže, rajské jablko,čajOběd
obsahuje alergeny: 01,07,09
Jogurt, rohlík,čaj, hruškaSvačina
obsahuje alergeny: 01,07

Pátek 31.5.2019
Sýr Lipno,chléb,čaj,mléko,jablkoPřesnídávk
obsahuje alergeny: 01,07
Polévka cibulová s brambory, smažený kuřecí řízek, bramborová kaše, zeleninová obloha, domácí limonádaOběd
obsahuje alergeny: 01,03,06,07,09,11
Pomazánka z cizrny, podmáslový chléb,mléko,čaj,mrkevSvačina
obsahuje alergeny: 01,04,07

01 
03 
04 
05 
06 
07

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


