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Pondělí 27.11.2017
Cereální rohlík, tavený sýr Bambino, jahodové mléko, čaj, jablkoPřesnídávk
obsahuje alergeny: 01,07
Polévka luštěninová se špaldou, Krůtí prsíčka s ratatouille, rýže dušená, džusOběd
obsahuje alergeny: 01,03,06,07,09,10,11
Chléb, rama máslová,čaj mléko, okurka salátováSvačina
obsahuje alergeny: 01,07

Úterý 28.11.2017
Meruňkový hřeben,kakao,čaj,mandarinkaPřesnídávk
obsahuje alergeny: 01,07,11
Polévka hráškový krém, smažená ryba v křupavém obalu,brambory,salát z mrkve,čajOběd
obsahuje alergeny: 01,03,04,06,07,11
Pomazánka tvarohová s vejci, chléb,čaj,mléko,jablkoSvačina
obsahuje alergeny: 01,03,07

Středa 29.11.2017
Pomazánka z ryb v tomatě, podmáslový chléb,bílá káva,čaj,jablkoPřesnídávk
obsahuje alergeny: 01,04,07
Polévka zeleninová s jáhlami, Hovězí maso na česneku, špenát dušený, bramborové knedlíky, ČajOběd
obsahuje alergeny: 01,03,07,09
Grahamová houska, přírodní sýr Buko,ledový salát,čaj,mlékoSvačina
obsahuje alergeny: 01,07,12

Čtvrtek 30.11.2017
Chléb, pomazánka ze sýra Almette,čaj,mléko,rajské jablkoPřesnídávk
obsahuje alergeny: 01,07
Polévka drůbková s nudlemi, zapečené těstoviny s vepřovým masem a květákem, červená řepa,čajOběd
obsahuje alergeny: 01,03,06,07,09,10,11
Ovocné pyré, piškoty,čajSvačina
obsahuje alergeny: 01,03

Pátek 1.12.2017
Pomazánka vitamínová, dýňový chléb, mléko, čaj,pomerančPřesnídávk
obsahuje alergeny: 01,03,05,07
Polévka bramborová s krupkami, Domácí kynuté buchty plněné tvarohem a povidly, horká čokoláda,čaj,
banán

Oběd

obsahuje alergeny: 01,03,07
Chléb s finským máslem a plátkem sýra,čaj,mléko,paprika čerstváSvačina
obsahuje alergeny: 01,07
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Pondělí 4.12.2017
Rohlík, sýr tavený Lipno,mléko ,čaj,jablkoPřesnídávk
obsahuje alergeny: 01,07
Polévka kmínová , Vepřové maso na houbách,brambory,paprika čerstvá, čajOběd
obsahuje alergeny: 01,03,06,07,09,10,11
Pomazánka z lučiny, chléb, mléko,čaj,rajské jablkoSvačina
obsahuje alergeny: 01,07

Úterý 5.12.2017
Pomazánka z cizrny, chléb,bílá káva,čaj,okurka salátováPřesnídávk
obsahuje alergeny: 01,04,07,12
Polévka z brokolice, Kuřecí závitek, rýže,džusOběd
obsahuje alergeny: 01,03,06,07,09,10,11
Bagetka dalamánková,sýrová pomazánka,čaj,mléko,mandarinkaSvačina
obsahuje alergeny: 01,07

Středa 6.12.2017
Kaše rýžová s čokoládou a hroznovým vínem,čaj,Přesnídávk
obsahuje alergeny: 01,03,06,07,10,11
Polévka fazolová, Tagliatelle se sýrovou smetanovou omáčkou a medvědím česnekem,čajOběd
obsahuje alergeny: 01,03,07
Chléb,rama máslová,veřené vejce,čaj,vanilkové mléko,mrkevSvačina
obsahuje alergeny: 01,03,07

Čtvrtek 7.12.2017
Pomazánka celerová s tvarohem, chléb,mléko,čaj, ovocný talířek- banán, hruška,blumaPřesnídávk
obsahuje alergeny: 01,03,07,09,10,11
Polévka hovězí s kuskusem, Hovězí maso vařené, baby karotka , šťouchané brambory, čajOběd
obsahuje alergeny: 01,09,12
Medové máslo, chléb,mléko,čaj,jablkoSvačina
obsahuje alergeny: 01,07

Pátek 8.12.2017
Šlehaný jogurt s müsli, čajPřesnídávk
obsahuje alergeny: 01,03,05,06,07,08
Polévka zeleninová, Bulgureto s krůtím  masem a zeleninou, luštěninový salát, čajOběd
obsahuje alergeny: 01,03,06,07,09,10,11,12
Obložený zeleninový chlebíček s choceňským pomazánkovým máslem, čaj,mlékoSvačina
obsahuje alergeny: 01,07
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Pondělí 11.12.2017
makovka,kakao,čaj,jablkoPřesnídávk
obsahuje alergeny: 01,07
Polévka krupicová, Krůtí paprikáš, špecle,čajOběd
obsahuje alergeny: 01,03,07,09
Chléb s máslem a kapií,čaj,mléko,pomerančSvačina
obsahuje alergeny: 01,07

Úterý 12.12.2017
Chléb podmáslový, pomazánka tvarohová s koprem, mléko,čaj,rajské jablkoPřesnídávk
obsahuje alergeny: 01,03,07
Polévka pórková, filet z hejka pečený na másle, bramborová kaše, kompot,čajOběd
obsahuje alergeny: 01,03,04,07
Lipánek, knuspi chléb,čaj,jablkoSvačina
obsahuje alergeny: 01,07

Středa 13.12.2017
Pomazánka sýrová s vejcem, chléb,mléko,čaj,mandarinkaPřesnídávk
obsahuje alergeny: 01,03,07
Polévka beskydská luštěninová, Králičí maso po sečuánsku,rýže dušená,džusOběd
obsahuje alergeny: 01,03,06,07,09,10,11
Pomazánka z červené čočky a zeleniny, chléb, čaj,okurka salátováSvačina
obsahuje alergeny: 01,03,06,07,09,10,11,12

Čtvrtek 14.12.2017
Pudink vanilkový,piškoty,čajPřesnídávk
obsahuje alergeny: 01,03,07
Polévka selská, Šoulet s masem a zeleninou, tiva salát,čajOběd
obsahuje alergeny: 01,03,06,07,09,10,11
Pomazánka ze sýra žervé s bylinkami,chléb,,čaj,mléko,paprika čerstváSvačina
obsahuje alergeny: 01,07

Pátek 15.12.2017
Pomazánka z makrely,chléb,bílá káva,jablkoPřesnídávk
obsahuje alergeny: 01,03,04,07,12
Polévka z duo mrkve a kukuřice, moravský vrabec, dušené zelíí, chlupaté knedlíky,čajOběd
obsahuje alergeny: 01,03,07,09
Houska, rama máslová,eidam,čínské zelí,čaj,mlékoSvačina
obsahuje alergeny: 01,03,07,09,10,11
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Pondělí 18.12.2017
rohlík, sýr tavený Lipno,mléko ,čaj,okurka salátováPřesnídávk
obsahuje alergeny: 01,07
Polévka z vaječné jíšky, barevné kuřecí nudličky, gnocchi,jablečný moštOběd
obsahuje alergeny: 01,03,06,07,09,10,11
Chléb s ramou máslovou a džemem,čaj,mléko,jablkoSvačina
obsahuje alergeny: 01,07

Úterý 19.12.2017
Vánočka, kakao,čaj,mandarinkaPřesnídávk
obsahuje alergeny: 01,03,05,07,08,10
Polévka vánoční rybí, smažená treska se sýrem a brokolicí,bramborový salát,dětský punčOběd
obsahuje alergeny: 01,03,04,06,07,09,10,11
Pomazánka z lučiny, chléb slunečnicový, mléko,čaj,rajské jablkoSvačina
obsahuje alergeny: 01,07

Středa 20.12.2017
Pomazánka vaječná, chléb,čaj,mléko, zeleninový talířek -paprika červená,paprika
zelená,mrkev,polníček,cherry rajče

Přesnídávk

obsahuje alergeny: 01,03,07
Polévka hovězí s masem a rýží, zapečené těstoviny s moravským masem,červená řepa, čajOběd
obsahuje alergeny: 01,03,06,07,09,10,11
sýrové pečivo, kefírové mléko,čaj,hruškaSvačina
obsahuje alergeny: 01,07

Čtvrtek 21.12.2017
Pomazánkové máslo, ječmánek,čaj,mléko,jablkoPřesnídávk
obsahuje alergeny: 01,07
Polévka zeleninová, svíčková hovězí pečeně, houskové knedlíky, brusinky, čajOběd
obsahuje alergeny: 01,03,06,07,09,10,11
Pomazánka mrkvová, chléb,mléko,čaj,pomerančSvačina
obsahuje alergeny: 01,07

Pátek 22.12.2017
Pomazánka švédská, podmáslový chléb,bílá káva,čaj,ovocePřesnídávk
obsahuje alergeny: 01,04,07,09,10
Polévka z ovesných vloček, Houbový kuba s kuskusem, zelný salát, čajOběd
obsahuje alergeny: 01,03,06,07,09,10,11,12
obložený chléb,mléko,čaj,jablkoSvačina
obsahuje alergeny: 01,06,07
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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


