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Pátek 1.3.2019
Pomazánka tvarohová s kapií, podmáslový chléb, mléko, kedlubnaPřesnídávk
obsahuje alergeny: 01,07
Polévka česneková, rizoto s fazolemi a zeleninou,sypané eidamem,puszta salát,čajOběd
obsahuje alergeny: 01,07,09,10
Rohlík, medové máslo, čaj,mléko,jablkoSvačina
obsahuje alergeny: 01,07



01.03.2019 31.03.2019od do

Pondělí 4.3.2019
Chléb ,rama máslová s bylinkami, mléko, čaj, jablkoPřesnídávk
obsahuje alergeny: 01,07,09,12
Polévka zeleninový vývar s krupicovými knedlíčky, špagety s tuňákem a boloňskou  omáčkou, čajOběd
obsahuje alergeny: 01,03,04,06,09,10,11
Pomazánka dýňová, bagetka,čaj,mléko, čínské zeliSvačina
obsahuje alergeny: 01,07

Úterý 5.3.2019
Kobliha s marmeládou, kakao,čaj,mandarinkaPřesnídávk
obsahuje alergeny: 01,07
Polévka z vaječné jíšky, svíčková hovězí pečeně, houskové knedlíky, brusinky, čajOběd
obsahuje alergeny: 01,03,07,09
Pomazánka tvarohová s mrkví, chléb, čaj, mléko,ředkvičkaSvačina
obsahuje alergeny: 01,07

Středa 6.3.2019
Pomazánka papriková, chléb, čaj, mléko,okurka salátováPřesnídávk
obsahuje alergeny: 01,03,07
Polévka rajčatová s bulgurem, květák smažený, brambory, paprika ,jogurtový dresink, lhenický moštOběd
obsahuje alergeny: 01,03,06,07,09,10,11
Rohlík graham s lučinou,mléko,čaj,jablkoSvačina
obsahuje alergeny: 01,07

Čtvrtek 7.3.2019
Pomazánka z rybiček v tomatě, slunečnicový chléb,čaj,mrkevPřesnídávk
obsahuje alergeny: 01,04,07
Polévka čočková se zeleninou, špindlerovo maso, tarhoňa,čajOběd
obsahuje alergeny: 01,03,07,09,13
Chléb s máslem a vejcem,mléko,čaj,kiwiSvačina
obsahuje alergeny: 01,03,07

Pátek 8.3.2019
Jáhlová kaše s vanilkou a kompovaným ovocem, čaj,mlékoPřesnídávk
obsahuje alergeny: 07
Polévka hovězí rychlá s vejcem, krůtí maso se zeleninou ratatouille, kuskus,džusOběd
obsahuje alergeny: 01,03,06,09
Brynzová pomazánka s rajčetem, finský chléb,mléko,čajSvačina
obsahuje alergeny: 01,07
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Pondělí 11.3.2019
Obilné polštářky ,mléko,čaj,jablkoPřesnídávk
obsahuje alergeny: 01,03,05,06,07,08
Polévka pohanková se zeleninou, kuřecí závitek, bramborová kaše, rajské jablko, čajOběd
obsahuje alergeny: 01,03,06,07,09
Pomazánka ze žervé, chléb, ochucené mléko,čaj,kedlubnaSvačina
obsahuje alergeny: 01,07

Úterý 12.3.2019
Pomazánka luštěninová ,chléb čaj,mléko,mrkevPřesnídávk
obsahuje alergeny: 01,07,09
Polévka selská s bramborem, těstoviny s mákem, mléko, čaj, banánOběd
obsahuje alergeny: 01,03,07,09
Pomazánka sýrová s pažitkou, houska, mléko, čaj, hruškaSvačina
obsahuje alergeny: 01,07

Středa 13.3.2019
Pomazánka tvarohová s vejci, chléb, čaj, mléko,mandarinkaPřesnídávk
obsahuje alergeny: 01,03,07
Polévka hovězí s masem a rýží, vepřové maso na kmíně, brambory vařené, paprika, džusOběd
obsahuje alergeny: 01,03,07,09
Vita chléb s máslem, kapií a polníčkem,mléko,čajSvačina
obsahuje alergeny: 01,03,05,06,07,08

Čtvrtek 14.3.2019
Rohlík s pomazánkovým máslem,mléko,čaj,okurka salátováPřesnídávk
obsahuje alergeny: 01,07
Polévka mrkvová, zeleninový karbanátek, hrachová kaše, okurka sterilovaná ,čajOběd
obsahuje alergeny: 01,03,06,07,09,10,11
Pomazánka z rakytníku,chléb,čaj,mléko,jablkoSvačina
obsahuje alergeny: 01,07

Pátek 15.3.2019
Pomazánka z tuňáka, chléb žitný, čaj, mléko,jablkoPřesnídávk
obsahuje alergeny: 01,04,07
Polévka z ovesných vloček, plněný paprikový lusk, omáčka rajčatová, rýže,čajOběd
obsahuje alergeny: 01,03,06,07,09,10,11,12
Veka s ramou máslovou,obložená plátkem sýra a zeleninou,čaj,mlékoSvačina
obsahuje alergeny: 01,07
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Pondělí 18.3.2019
Houska graham,sýr Lipno, mléko,čaj,jablkoPřesnídávk
obsahuje alergeny: 01,07
Polévka zeleninový vývar s kuskusem, Rybí filé se žampiony zapečené v kysané smetaně, šťouchané
brambory s pažitkou, ledový salát, čaj

Oběd

obsahuje alergeny: 01,03,04,06,07,09
Pomazánka selská luštěninová ,chléb , mléko, čaj, okurka salátováSvačina
obsahuje alergeny: 01,07,09

Úterý 19.3.2019
Pomazánka ze strouhaného eidamu, chléb, mléko, čaj,ředkvičkaPřesnídávk
obsahuje alergeny: 01,07
Polévka hrstková, vepřový guláš, těstoviny, čajOběd
obsahuje alergeny: 01,03,09
Pomazánka falešný humr, bagetka,mléko,čaj,kiwiSvačina
obsahuje alergeny: 01,03,07,09

Středa 20.3.2019
Pomazánka švédská, chléb podmáslový, bílá káva, čaj, paprikaPřesnídávk
obsahuje alergeny: 01,04,07,09,10
Polévka rýžová se zeleninou, hovězí pečeně na česneku, špenát ,bramborový knedlík,čajOběd
obsahuje alergeny: 01,03,06,07,09
Ovocné pyré, knuspi chléb,čaj,jablkoSvačina
obsahuje alergeny: 01,07

Čtvrtek 21.3.2019
Šlehaný jogurt s pečeným müsli, čaj, pomerančPřesnídávk
obsahuje alergeny: 01,03,05,06,07,08
Polévka hráškový krém, kuřecí maso v asijské zelenině, rýže, rajské jablko, džusOběd
obsahuje alergeny: 01,06,07,09
Pomazánka mrkvová, chléb, mléko, čaj, kedlubenSvačina
obsahuje alergeny: 01,07

Pátek 22.3.2019
Chléb s máslem,cherry rajčátkem a mozzarellou,mléko,čajPřesnídávk
obsahuje alergeny: 01,07
Polévka bramborová, koprová omáčka,vařené vejce,brambory,čajOběd
obsahuje alergeny: 01,03,07,09
Pomazánka z lučiny, kaiserka cereální,mléko,čaj,čínské zelíSvačina
obsahuje alergeny: 01,07
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Pondělí 25.3.2019
Graham pečivo,přírodní sýr Buko s bylinkami, baby špenát mléko,čaj,Přesnídávk
obsahuje alergeny: 01,07
Polévka beskydská luštěninová, krůtí paprikáš, bramborové špecle, jablečný moštOběd
obsahuje alergeny: 01,03,07,09
Pomazánka ředkvičková, chléb, čaj, mléko, jablkoSvačina
obsahuje alergeny: 01,03,07

Úterý 26.3.2019
Rýžovo - dýňová kaše, kompot,čaj,mlékoPřesnídávk
obsahuje alergeny: 01,07
Polévka gulášová, zapečené těstoviny s vepř.masem a brokolicí, salát z červené řepy s pomerančem, čajOběd
obsahuje alergeny: 01,03
Pomazánka vajíčková,chléb,mléko,čaj, mrkevSvačina
obsahuje alergeny: 01,03,07

Středa 27.3.2019
Rohlík s jihočeským máslem,mléko,čaj, jablkoPřesnídávk
obsahuje alergeny: 01,07
Polévka pórková s kapáním, Hovězí pečeně na houbách, rýže, rajské jablko,voda ochucená pomerančemOběd
obsahuje alergeny: 01,03
Pomazánka z kuřecího masa, chléb,čaj, okurka salátováSvačina
obsahuje alergeny: 01,07

Čtvrtek 28.3.2019
Pomazánka z lučiny s ořechy, chléb,čaj,mléko,paprikaPřesnídávk
obsahuje alergeny: 01,05,07,08
Polévka zeleninová jarní, nákyp z červené čočky,brambory,kysané zelí,čajOběd
obsahuje alergeny: 01,03,06,07,09,10,11
Vanilkový termix,čaj,banánSvačina

Pátek 29.3.2019
Pomazánka z makrely, chléb, bílá káva, čaj,mandarinkaPřesnídávk
obsahuje alergeny: 01,04,07
Polévka kmínová se zeleninou, králičí maso po provensálsku, těstoviny,polníček,džusOběd
obsahuje alergeny: 01,03,07,09
Pomazánka tvarohová s paprikou, finský chléb,čaj,mléko,zeleninaSvačina
obsahuje alergeny: 01,07
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Seznam alergenů: Obiloviny obsahující lepek    
Vejce                         
Ryby                          
Arašídy (podzemnice olejná)   
Sójové boby (sója)            
Mléko

08 
09 
10 
11 
12 
13

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


