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Pondělí 1.4.2019
Chléb s choceňským pomazánkovým máslem, mléko,čaj,jablkoPřesnídávk
obsahuje alergeny: 01,07
Polévka zeleninová s cizrnou, Špagety s kuřecím masem a zeleninou,sypané eidamem,džus tropicoOběd
obsahuje alergeny: 01,03,06,07,09,10
Pomazánka z avokáda s vajíčkem,houska,čaj,mléko, římský salátSvačina
obsahuje alergeny: 01,03,07,12

Úterý 2.4.2019
Pomazánka z Almette s medvědím česnekem, veka,čaj,mléko,kiwiPřesnídávk
obsahuje alergeny: 01,07
Polévka krupicová se zeleninou, obalovaná treska se sýrem, vařené brambory,rajské jablko,okurka,čajOběd
obsahuje alergeny: 01,03,04,06,07,09,11
Obložený semínkový chléb se sýrem Lipno a ředkvičkami,čaj,mlékoSvačina
obsahuje alergeny: 01,03,05,06,07,08

Středa 3.4.2019
Pomazánka cizrnová, podmáslový chléb, paprika čerstvá, čaj,mlékoPřesnídávk
obsahuje alergeny: 01,07
Polévka česneková s krutony, Hovězí kapucínský guláš, houskové knedlíky se špaldovou moukou, voda
ochucená citronem

Oběd

obsahuje alergeny: 01,03,07
Pomazánka celerová s tvarohem, chléb, mléko,čaj,jablkoSvačina
obsahuje alergeny: 01,03,07,09

Čtvrtek 4.4.2019
Chléb,máslo,strouhaný sýr,čaj,mléko,mandarinkyPřesnídávk
obsahuje alergeny: 01,07
Polévka z brokolice, bramborové šišky s mákem,mléko, čaj, banánOběd
obsahuje alergeny: 01,03,07
Pomazánka z olejovek,chléb,mléko,čaj, mrkevSvačina
obsahuje alergeny: 01,07

Pátek 5.4.2019
Pomazánka z lučiny a červené řepy, dýňový chléb,mléko,čaj, baby špenátPřesnídávk
obsahuje alergeny: 01,07
Polévka masový krém, srbské rizoto s vepřovým masem, karotkový salát s celerem,čajOběd
obsahuje alergeny: 01,07,09
Rohlík s máslem a džemem, čaj,mléko,jablkoSvačina
obsahuje alergeny: 01,07
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Pondělí 8.4.2019
Ječmánek s taveným sýrem,mléko,čaj,jablkoPřesnídávk
obsahuje alergeny: 01,07
Polévka frankfurtská zeleninová, libocká krůta, rýže basmati, moštOběd
obsahuje alergeny: 01,06,07,09
Pomazánka drožďová,chléb, čaj, mléko, kedlubnaSvačina
obsahuje alergeny: 01,03,07

Úterý 9.4.2019
Pomazánka tvarohová s mrkví, chléb ,mléko,čaj,mandarinkaPřesnídávk
obsahuje alergeny: 01,07
Cuketová polévka, čevabčiči, brambory vařené, polníček,paprika čerstvá,čajOběd
obsahuje alergeny: 01,06,11
Vícezrnná bageta s bylinkovým máslem,čínské zelí,mléko,čajSvačina
obsahuje alergeny: 01,07

Středa 10.4.2019
Meruňkový hřeben,kakao,čaj,ovocePřesnídávk
obsahuje alergeny: 01,03,07
Polévka čočková, hovězí pečeně cikánská, těstoviny, džusOběd
obsahuje alergeny: 01,03,06,09,10
Pomazánka ze sýra Cottage, chléb slunečnicový ,čaj,mléko,ředkvičkaSvačina
obsahuje alergeny: 01,03,05,06,07,08

Čtvrtek 11.4.2019
Pomazánka z lososa ,chléb ,bílá káva,čaj, zeleninaPřesnídávk
obsahuje alergeny: 01,04,07
Polévka drůbková s nudlemi, kuře pečené,bramborová kaše, ledový salát,rajské jablko, voda ochucená
okurkou

Oběd

obsahuje alergeny: 01,03,07,09
Ovocné pyré, knuspi chléb,banán,čajSvačina
obsahuje alergeny: 01,03

Pátek 12.4.2019
Jáhlová kaše s vanilkou, jablko,mléko,čajPřesnídávk
obsahuje alergeny: 07
Polévka zeleninová s krupicovými knedlíčky, bramborový guláš s mungo fazolí,celozrnné pečivo,čajOběd
obsahuje alergeny: 01,03,05,06,07,08,09
Vita chléb, máslo,plátek sýra,mléko,čaj,zeleninaSvačina
obsahuje alergeny: 01,07
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Pondělí 15.4.2019
Rohlík, žervé sýr,mléko,čaj,jablkoPřesnídávk
obsahuje alergeny: 01,07
Polévka zeleninová s jáhlami, vepřové maso po italsku (zbruf se sýrem), těstoviny ,džus-tropicoOběd
obsahuje alergeny: 01,03,06,09
Pomazánka z červené čočky a zeleniny,celožitný chléb, čaj,mléko,paprikaSvačina
obsahuje alergeny: 01,07,09

Úterý 16.4.2019
Domácí velikonoční mazanec,kakao,čaj,mandarinkaPřesnídávk
obsahuje alergeny: 01,03,05,07,08,10
Polévka rajčatová s bulgurem, filet z okouna nilského na másle, šťouchané brambory s jarní cibulkou, rajské
jablko,jogurtový drezing,čaj

Oběd

obsahuje alergeny: 01,04,07
Pomazánka bylinková se strouhanou mrkví, chléb,čaj,mléko, kedlubnaSvačina
obsahuje alergeny: 01,03,07

Středa 17.4.2019
Pomazánka ze sardinek v tomatě, podmáslový chléb,čaj,okurka salátováPřesnídávk
obsahuje alergeny: 01,04,07
Polévka játrová se zeleninou, kuřecí maso po čínsku, divoká rýže  (dvou barev), jablečný mošt, velikonoční
perník

Oběd

obsahuje alergeny: 01,03,06,07,08,09,11
Kaiserka ,sýr lučina,ledový salát,čaj,mlékoSvačina
obsahuje alergeny: 01,07

Čtvrtek 18.4.2019
Pomazánka tvarohová s rajčaty, veka graham,čaj,mléko, jablkoPřesnídávk
obsahuje alergeny: 01,07
Polévka cibulová , vejce vařené, špenát, brambory,čajOběd
obsahuje alergeny: 01,03,09
Chléb s jihočeským máslem,mléko,čaj,ředkvičkaSvačina
obsahuje alergeny: 01,07

Pátek 19.4.2019
Velikonoční svátky prožité v klidu a pohodě, přejí zaměstnaci školní jídelny mateřské školyOběd
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Úterý 23.4.2019
Obilné polštářky ,mléko,čaj,jablkoPřesnídávk
obsahuje alergeny: 01,03,05,06,07,08
Polévka drožďová s ovesnými vločkami, Kuřecí maso na paprice, těstoviny, čajOběd
obsahuje alergeny: 01,03,07,09
Pomazánka celerová, chléb, mléko, čaj,okurka salátováSvačina
obsahuje alergeny: 01,07,09

Středa 24.4.2019
Pomazánka vaječná s mrkví, chléb, čaj, mléko, kiwiPřesnídávk
obsahuje alergeny: 01,03,07
Polévka hovězí vývar s nudlemi , hovězí maso vařené, dušená míchaná zelenina, brambory,čajOběd
obsahuje alergeny: 01,06,07,09
Lněná bulka,pomazánka ze strouhaného eidamu,čaj,mléko,salát lolo rossoSvačina
obsahuje alergeny: 01,07

Čtvrtek 25.4.2019
Šlehaný tvaroh s jahodovou polevou,rohlík,čaj,mlékoPřesnídávk
obsahuje alergeny: 01,07
Polévka zeleninová s kapáním, vepřové maso na kmíně, rýže, rajské jablko, ochucená voda pomerančemOběd
obsahuje alergeny: 01,03,06,07,09
Chléb tmavý s pažitkovým máslem, čaj, mléko, kedlubnaSvačina
obsahuje alergeny: 01,07

Pátek 26.4.2019
Pomazánka z cizrny a tuňáka, chléb,bílá káva,čaj, jablkoPřesnídávk
obsahuje alergeny: 01,04,07
Polévka houbová z hlívy ústřičné (á la dršťková), šoulet se zeleninou, vitaminový salát, čajOběd
obsahuje alergeny: 01,06,07,09,10,11,12
Obložený chléb (rama máslová,ředkvička, polníček),čaj,mléko,Svačina
obsahuje alergeny: 01,07
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Pondělí 29.4.2019
Rýžová kaše s dýní, čajPřesnídávk
obsahuje alergeny: 01,07
Polévka z vaječné jíšky, kuřecí nudličky s fazolkami a baby karotkou, špecle,čajOběd
obsahuje alergeny: 01,03,07,09
Pomazánka tvarohová s vejci, chléb, čaj, mléko, okurka salátováSvačina
obsahuje alergeny: 01,03,07

Úterý 30.4.2019
Brokolicová pomazánka s bazalkou, Chléb, Čaj, MlékoPřesnídávk
obsahuje alergeny: 01,07
Polévka celerová s luštěninovými trhánky, mořská ryba smažená, brambory,míchaný zeleninový salát
(paprika žlutá a zelená,cherry rajče), džus

Oběd

obsahuje alergeny: 01,03,04,06,07,09,11
Sýrové pečivo,kefírové mléko,čaj, jablkoSvačina
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


