
01.01.2019 31.01.2019od do

Středa 2.1.2019
Rohlík, rama máslová,mléko,čaj,jablkoPřesnídávk
obsahuje alergeny: 01,07
Polévka zeleninová, rizoto se žampiony a  zeleninou, sypané eidamem,červená řepa,čajOběd
obsahuje alergeny: 01,03,06,07,09
Pomazánka ze sýru Buko, s bylinkami,chléb, čaj,ochucené mléko,rajské jablkoSvačina
obsahuje alergeny: 01,07

Čtvrtek 3.1.2019
Pomazánka tvarohová s vejci, chléb, čaj, mléko, okurka salátováPřesnídávk
obsahuje alergeny: 01,03,07
Polévka mrkvová, vepřový guláš, těstoviny,džusOběd
obsahuje alergeny: 01,03,07
Lipánek, veka, mléko, čaj, mandarinkaSvačina
obsahuje alergeny: 01,07,11

Pátek 4.1.2019
Pomazánka z ryb v tomatě, chléb,bílá káva,čaj,jablkoPřesnídávk
obsahuje alergeny: 01,04,07
Polévka z míchaných luštěnin, Brambory zapečené.s drůbežím masem a květákem, okurka sterilovaná,čajOběd
obsahuje alergeny: 01,03,06,07,09,10
Pomazánka z lučiny, podmáslový chléb, čaj, čínské zelíSvačina
obsahuje alergeny: 01,07



01.01.2019 31.01.2019od do

Pondělí 7.1.2019
Obilné cereálie ,mléko,čaj,jablkoPřesnídávk
obsahuje alergeny: 01,03,05,06,07,08
Polévka z ovesných vloček, barevné vepřové nudličky, špecle,moštOběd
obsahuje alergeny: 01,03,07,09
Pomazánka kapiová, chléb, čaj, mléko ochucené,okurka salátováSvačina
obsahuje alergeny: 01,03,07

Úterý 8.1.2019
Pomazánka z tuňáka, chléb žitný, čaj, mléko, paprikaPřesnídávk
obsahuje alergeny: 01,04,07
Polévka čočková, bramborové šišky sypané oříšky, mléko, čaj, banánOběd
obsahuje alergeny: 01,03,05,07,08
Houska, plátek sýra,čaj,mléko,mandarinkaSvačina
obsahuje alergeny: 01,07

Středa 9.1.2019
Pomazánka tvarohová s mrkví, chléb ,mléko,čaj,kiwiPřesnídávk
obsahuje alergeny: 01,07
Polévka hovězí s tarhoňou, hovězí maso vařené, rajská omáčka, houskový knedlík kynutý se špaldovou
moukou,čaj

Oběd

obsahuje alergeny: 01,03,06,07,09
Pomazánkové máslo česnekové,finský chléb,čaj,mléko,rajské jablkoSvačina
obsahuje alergeny: 01,07

Čtvrtek 10.1.2019
Pomazánka sýrová s celerem, chléb, mléko, čaj, jablkoPřesnídávk
obsahuje alergeny: 01,03,07,09
Polévka jáhlová se zeleninou, rybí filé pečené na másle, brambory,kompot,čajOběd
obsahuje alergeny: 01,03,04,06,07,09
Pomazánka ze sýra žervé, bagetka dalamánková, ledový salát,mléko,čajSvačina
obsahuje alergeny: 01,07,12

Pátek 11.1.2019
Pomazánka luštěninová, vita chléb,čaj,mléko,mrkevPřesnídávk
obsahuje alergeny: 01,07,09
Polévka pórková, kuřecí nudličky na zelenině, rýže,džusOběd
obsahuje alergeny: 01,07
Medové máslo s rakytníkem, chléb,mléko,čaj,jablkoSvačina
obsahuje alergeny: 01,07



01.01.2019 31.01.2019od do

Pondělí 14.1.2019
Kaše jáhlová s lesním ovocem,čaj,mlékoPřesnídávk
obsahuje alergeny: 07
Polévka pohanková se zeleninou, zapečené krůtí maso s brokolicí, brambory,čajOběd
obsahuje alergeny: 01,07,09
Pomazánka vitamínová, chléb,mléko, čaj, pomerančSvačina
obsahuje alergeny: 01,07

Úterý 15.1.2019
Pomazánka tvarohová s koprem, veka dalamánková ,mléko,čaj, jablkoPřesnídávk
obsahuje alergeny: 01,07
Polévka s játrovou rýží, vepřové maso na divoko, kuskus,čajOběd
obsahuje alergeny: 01,03,06,09,11
Pomazánka z kuřecího masa, chléb,čaj, kedlubnaSvačina
obsahuje alergeny: 01,07

Středa 16.1.2019
Pomazánka z lučiny, semínkový chléb, baby špenátPřesnídávk
obsahuje alergeny: 01,07
Polévka z vaječné jíšky, smažený kuřecí řízek, bramborová kaše, rajské jablko, okurka, čajOběd
obsahuje alergeny: 01,03,06,07,09,11
Sýrový rohlík,kefírové mléko,čaj,mandarinkaSvačina
obsahuje alergeny: 01,07

Čtvrtek 17.1.2019
Ječmánek,jihočeské máslo,mléko,čaj, pomerančPřesnídávk
obsahuje alergeny: 01,07
Polévka drožďová, hovězí pečeně na houbách, rýže,džusOběd
obsahuje alergeny: 01,03,07,09
Pomazánka cizrnová, podmáslový chléb, paprika čerstvá,, čaj,mlékoSvačina
obsahuje alergeny: 01,07

Pátek 18.1.2019
Pomazánka z olejovek, chléb ,bílá káva,čaj,mrkevPřesnídávk
obsahuje alergeny: 01,04,07
Polévka bramborová, čočkové ragú se špagetami a eidamem,čajOběd
obsahuje alergeny: 01,03,07,09
Termix, knuspi chléb,čaj,jablkoSvačina
obsahuje alergeny: 01,07



01.01.2019 31.01.2019od do

Pondělí 21.1.2019
Sýr přírodní Buko,žitný chléb, mléko,čaj, rajské jablkoPřesnídávk
obsahuje alergeny: 01,07
Polévka zimní zeleninová s ovesnými vločkami, Kuřecí nudličky se smetanovou omáčkou, jasmínová rýže,
čaj

Oběd

obsahuje alergeny: 01,07,09
Pomazánka selská luštěninová, chléb, jablko, čaj, mlékoSvačina
obsahuje alergeny: 01,07,09

Úterý 22.1.2019
Šlehaný jogurt, rohlík,čaj,kiwiPřesnídávk
obsahuje alergeny: 01,07
Polévka hovězí s masem a zeleninou, filet z tresky tmavé se zeleninou ratatouille, brambory, ledový salát ,čajOběd
obsahuje alergeny: 01,03,04,07,09
Chléb s máslem a vajíčkem,mléko,čaj, okurka salátováSvačina
obsahuje alergeny: 01,03,07

Středa 23.1.2019
Pomazánka z makrely, chléb, bílá káva, čaj,paprika čerstváPřesnídávk
obsahuje alergeny: 01,04,07
Polévka česneková , vepřové maso po italsku s eidamem, těstoviny,džusOběd
obsahuje alergeny: 01,03,07
Pomazánka ze žervé s bylinkami,houska, ochucené mléko,čaj,mandarinkaSvačina
obsahuje alergeny: 01,07

Čtvrtek 24.1.2019
Choceňské pomazánkové máslo,chléb,čaj,mléko,jablkoPřesnídávk
obsahuje alergeny: 01,07
Polévka krupicová se zeleninou, žemlovka s jablky a tvarohem, mléko, čaj,banánOběd
obsahuje alergeny: 01,03,06,07,09
Pomazánka brokolicová, chléb Šumava, mléko,čaj,mrkevSvačina
obsahuje alergeny: 01,07

Pátek 25.1.2019
Pomazánka celerová ,dýňové pečivo, čínské zelí, mléko,čajPřesnídávk
obsahuje alergeny: 01,07,09
Polévka starotáborská(luštěninová), hovězí maso na česneku,špenát,bramborový knedlík ,čajOběd
obsahuje alergeny: 01,03,06,09
Sýr Lipno,chléb,čaj,mléko,jablkoSvačina
obsahuje alergeny: 01,07



01.01.2019 31.01.2019od do

Pondělí 28.1.2019
Jáhlová kaše s kakaem, čaj, jablkoPřesnídávk
obsahuje alergeny: 07
Polévka kmínová se zeleninou, kuřecí maso po čínsku, divoká rýže, jablečný moštOběd
obsahuje alergeny: 01,03,06,09
Chléb s máslem a kapií,čaj,mléko,zeleninaSvačina
obsahuje alergeny: 01,07

Úterý 29.1.2019
Pomazánka mrkvová, podmáslový chléb ,mléko,čaj,pomerančPřesnídávk
obsahuje alergeny: 01,07
Polévka z dýně Hokaido s opraženou slunečnicí, čevabčiči, bramborová kaše, salát z čerstvé zeleniny
-papriky,okurka,cherry rajče,čaj

Oběd

obsahuje alergeny: 01,06,07,11
Kaiserka,pomazánka sýrová ,mléko,čaj,ledový salátSvačina
obsahuje alergeny: 01,07

Středa 30.1.2019
Pomazánka ze sýra Almette s medvědím česnekem,chléb,čaj,mléko,ovocný talířek-kiwi,jablko,mandarinkaPřesnídávk
obsahuje alergeny: 01,07
Polévka hrachová , těstoviny Fantasio -zapečené těstoviny s vepřovým masem,drcenými rajčaty a
mozzarellou,salát z červené řepy,čaj

Oběd

obsahuje alergeny: 01,03,07
Pomazánka z ryb v tomatě, chléb,bílá káva,čaj,zeleninaSvačina
obsahuje alergeny: 01,04,07

Čtvrtek 31.1.2019
Rohlík s pažitkovým máslem,mléko,čaj,jablkoPřesnídávk
obsahuje alergeny: 01,07
Polévka selská, Králičí maso na rozmarýnu, brambory,rajské jablko,džusOběd
obsahuje alergeny: 01,03,07,09
Chléb tmavý, plátek sýra,čaj,mléko,polníčekSvačina
obsahuje alergeny: 01,07

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


