
03.01.2022 31.01.2022od do

 

Pondělí 3.1.2022

chléb s tuňákovou pomazánkou,zeleninasvačina
obsahuje alergeny: 01a,04,07

gulášovápolévka
obsahuje alergeny: 01a

nudle s mákemoběd
obsahuje alergeny: 01a,07

čaj,sirup,mléko,voda s citrónemnápoje
obsahuje alergeny: 07

Úterý 4.1.2022

přesnídávka,rohlíksvačina
obsahuje alergeny: 01a,01b,01c

špenátovápolévka
obsahuje alergeny: 01a,04,07

smažené file,bramboryoběd
obsahuje alergeny: 01a,03,04,07

čaj,sirup,mléko,voda s citrónemnápoje
obsahuje alergeny: 07

Středa 5.1.2022

chléb s máslem a se šunkou,zeleninasvačina
obsahuje alergeny: 01a,07

krupicovápolévka
obsahuje alergeny: 01a,03,09

chili con carne ,rýžeoběd
obsahuje alergeny: 01a

čaj,sirup,mléko,voda s citrónemnápoje
obsahuje alergeny: 07

Čtvrtek 6.1.2022

obložená houskasvačina
obsahuje alergeny: 01a,01b,01c,07

rajská s nokypolévka
obsahuje alergeny: 01a,03,07

hrachová kaše,uzené maso,okurkaoběd
obsahuje alergeny: 07

čaj,sirup,mléko,voda s citrónemnápoje
obsahuje alergeny: 07

Pátek 7.1.2022

chléb s máslem a vejce,zeleninasvačina
obsahuje alergeny: 01a,04,07

vývar z kostí s jáhlamipolévka
obsahuje alergeny: 01a,09

hovězí guláš,kolínkaoběd
obsahuje alergeny: 01a,03

čaj,sirup,mléko,voda s citrónemnápoje
obsahuje alergeny: 07



03.01.2022 31.01.2022od do

 

Pondělí 10.1.2022

cereálie,mlékosvačina
obsahuje alergeny: 01a,01d,07

zeleninový vývarpolévka
obsahuje alergeny: 06,07,09

vepřová pečeně,dušená mrkev,bramboryoběd
obsahuje alergeny: 06,07,09,01a

čaj,sirup,mléko,voda s citrónemnápoje
obsahuje alergeny: 07

Úterý 11.1.2022

chléb s máslem a s džememsvačina
obsahuje alergeny: 01a,07

dýňovápolévka
obsahuje alergeny: 01a,07

pečená kuřecí stehna,bulguroběd
obsahuje alergeny: 01a,06,07,09

čaj,sirup,mléko,voda s citrónemnápoje
obsahuje alergeny: 07

Středa 12.1.2022

rohlík s pomazánkovým máslem,zeleninasvačina
obsahuje alergeny: 01a,01b,01c,07

česnekovápolévka
zapečené těstovinyoběd
obsahuje alergeny: 01a,03,07

čaj,sirup,mléko,voda s citrónemnápoje
obsahuje alergeny: 07

Čtvrtek 13.1.2022

kobliha,kakaosvačina
obsahuje alergeny: 01a,03,07

jaternicovápolévka
obsahuje alergeny: 09

bramborové knedlíky s cibulkou,zelný salátoběd
obsahuje alergeny: 01a,03

čaj,sirup,mléko,voda s citrónemnápoje
obsahuje alergeny: 07

Pátek 14.1.2022

chléb s masovou pomazánko,zeleninasvačina
obsahuje alergeny: 01a,07,10

z červené čočkypolévka
obsahuje alergeny: 01a,07

játra na slanině,rýžeoběd
obsahuje alergeny: 01a

čaj,sirup,mléko,voda s citrónemnápoje
obsahuje alergeny: 07



03.01.2022 31.01.2022od do

 

Pondělí 17.1.2022

chléb s máslem a medemsvačina
obsahuje alergeny: 01a.07

slepičí s těstovinoupolévka
obsahuje alergeny: 01a,03,09

plněný bramborový knedlík,kysané zelíoběd
obsahuje alergeny: 01a,03

čaj,sirup,mléko,voda s citrónemnápoje
obsahuje alergeny: 07

Úterý 18.1.2022

rohlík,šlehaný tvarohsvačina
obsahuje alergeny: 01a,01b,01c,07

z vaječné jíškypolévka
obsahuje alergeny: 01a,03,09

hovězí pečeně štěpánská,jasmínová rýžeoběd
obsahuje alergeny: 01a,03

čaj,sirup,mléko,voda s citrónemnápoje
obsahuje alergeny: 07

Středa 19.1.2022

chléb s máslem a salámem,zeleninasvačina
obsahuje alergeny: 01a,07

vločkovápolévka
obsahuje alergeny: 01d,09

halušky se zelím a uzeným masemoběd
obsahuje alergeny: 01a,03

čaj,sirup,mléko,voda s citrónemnápoje
obsahuje alergeny: 07

Čtvrtek 20.1.2022

rohlík se sýrem,zeleninasvačina
obsahuje alergeny: 01a,01b,01c,07

hrachovápolévka
obsahuje alergeny: 01a,07

sekaná pečeně,brambory,zeleninaoběd
obsahuje alergeny: 01a,03,07

čaj,sirup,mléko,voda s citrónemnápoje
obsahuje alergeny: 07

Pátek 21.1.2022

chléb s rybí pomazánkousvačina
obsahuje alergeny: 01a,04,07

zeleninovápolévka
obsahuje alergeny: 09

kuřecí maso v  sýrové omáčce,těstovinyoběd
obsahuje alergeny: 01a,07

čaj,sirup,mléko,voda s citrónemnápoje
obsahuje alergeny: 07



03.01.2022 31.01.2022od do

 

Pondělí 24.1.2022

chléb s vaječnou pomazánkou,zeleninasvačina
obsahuje alergeny: 01a,03,07,10

drůbkovápolévka
obsahuje alergeny: 09

vepřový vrabec,špenát,bramboryoběd
obsahuje alergeny: 03,06,07,09

čaj,sirup,mléko,voda s citrónemnápoje
obsahuje alergeny: 07

Úterý 25.1.2022

obložená bageta,zeleninasvačina
obsahuje alergeny: 01a,01b,01c,07

franktfurtskápolévka
obsahuje alergeny: 01,07

vločková kaše s kakaemoběd
obsahuje alergeny: 01d,07

čaj,sirup,mléko,voda s citrónemnápoje
obsahuje alergeny: 07

Středa 26.1.2022

chléb s pomazánkou z tresčích jater,zeleninasvačina
obsahuje alergeny: 01a,04,07

z cizrnypolévka
obsahuje alergeny: 01a,07

kuřecí špíz,brambory,zeleninaoběd
obsahuje alergeny: 06,07,09,01a

čaj,sirup,mléko,voda s citrónemnápoje
obsahuje alergeny: 07

Čtvrtek 27.1.2022

rohlík,jogurtsvačina
obsahuje alergeny: 01a,01b,01c,07

vývar z kostí se zeleninou a kuskusempolévka
obsahuje alergeny: 01a,09

hovězí svíčková na smetaně,knedlíkoběd
obsahuje alergeny: 01a,03,07

čaj,sirup,mléko,voda s citrónemnápoje
obsahuje alergeny: 07

Pátek 28.1.2022

chléb s máslůem a plátkovým sýrem,zeleninasvačina
obsahuje alergeny: 01a,07

fazolovápolévka
obsahuje alergeny: 01a,07,09

kuřecí rizoto,okurkaoběd
obsahuje alergeny: 06,07,09

čaj,sirup,mléko,voda s citrónemnápoje
obsahuje alergeny: 07



03.01.2022 31.01.2022od do

 

Pondělí 31.1.2022

rohlík s máslem a s džememsvačina
obsahuje alergeny: 01a,01b,01c,07

rybí sicilskápolévka
obsahuje alergeny: 04,09

vepřové maso v kapustě,bramboryoběd
obsahuje alergeny: 01a,06,07,09

čaj,sirup,mléko,voda s citrónemnápoje
obsahuje alergeny: 07

01 
01a
01b
01c
01d
03

Seznam alergenů: Obiloviny obsahující lepek    
Obiloviny - pšenice           
Obiloviny - žito              
Obiloviny - ječmen            
Obiloviny - oves              
Vejce

04 
06 
07 
09 
10

Ryby                          
Sójové boby (sója)            
Mléko                         
Celer                         
Hořčice


