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Pondělí 27.2.2023
Hovězí s játrovou rýžípolévka
obsahuje alergeny: 01,01a,03,06,09

Šunkové halušky, voda s ovocným sirupemoběd 1
obsahuje alergeny: 03

Kaše krupicová s máslem a kakaem, voda s ovocným sirupemoběd 2
obsahuje alergeny: 01,07

Kaiserka, pomazánka budapešťská, šunkové špagetyvečeře
obsahuje alergeny: 03,07

Úterý 28.2.2023
Koblihy s marmeládou, chléb, tavený sýr pikantnísnídaně
obsahuje alergeny: 01,01a,03,07,12

Brokolicovápolévka
obsahuje alergeny: 01,01a,03,06,09

Čočka na kyselo, dušená míchaná zelenina, chléb, voda s ovocným sirupemoběd 1
obsahuje alergeny: 01a,07

Zeleninový salát s těstovinami a kukuřicí, voda s ovocným sirupemoběd 2
obsahuje alergeny: 07,10

Rohlík s jogurtem, škubánky opečenévečeře
obsahuje alergeny: 01a,07,08

Středa 1.3.2023
Rohlík s paštikou, chléb s plátkovým sýrem, zeleninasnídaně
obsahuje alergeny: 01a,07,08

Hovězí s kapáním z tofupolévka
obsahuje alergeny: 01,01a,03,06,09

Hovězí maso vařené, omáčka koprová, kynuté knedlíky, voda s ovocným sirupemoběd 1
obsahuje alergeny: 01,01a,03,07

Salát z čínských nudlí s kuř.masem a zeleninou, voda s ovocným sirupemoběd 2
obsahuje alergeny: 01,03,10

Pomazánka drožďová, chléb, bageta se šunkou, sýrem a zeleninouvečeře
obsahuje alergeny: 01,01a,03,07

Čtvrtek 2.3.2023
Makový závin, bílá káva, chléb, žervésnídaně
obsahuje alergeny: 01,01a,03,07,08

Dršťkovápolévka
obsahuje alergeny: 01a,09

Kuřecí paličky pečené, brambory vařené, sterilovaná zelenina, voda s ovocným sirupemoběd 1
obsahuje alergeny: 01a,07,10,12

Šopský salát, bageta, voda s ovocným sirupemoběd 2
obsahuje alergeny: 01,07

Cereální rohlík, pomazánka falešný humr, vepřové na žampiónech, jasmínová rýževečeře
obsahuje alergeny: 01,01a,03,06,07,09,10,11,12

Pátek 3.3.2023
Rohlík s nutelou, chléb, hermelín, zeleninasnídaně
obsahuje alergeny: 01a

Z rybího filépolévka
obsahuje alergeny: 01,01a,04,06,07,09

Bulgurové rizoto z kuřecího masa se zeleninou, okurka sterilovaná, voda s ovocným sirupemoběd 1
obsahuje alergeny: 01,07,09,10

Seznam alergenů: 08 
09 
10 
11 
12

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

01 
01a
03 
04 
06 

Obiloviny obsahující lepek    
Obiloviny - pšenice           
Vejce                         
Ryby                          
Sójové boby (sója)            
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Změna jídelníčku vyhrazena !
Dobrou chuť !
Pokrmy jsou určeny k okamžité spotřebě !
 

07 Mléko


