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Pondělí 7.6.2021
Krupicová kaše, granko, ovoce, nápoj, vodaPřesnídáv.
obsahuje alergeny: 01a,06,07
ZelňáčkaOběd
obsahuje alergeny: 01a
Hrachová kaše, vejce, smažená cibulka, zeleninový salát, nápoj, voda
obsahuje alergeny: 03,07
Houska, šunková pěna, ovoce, mléko, nápoj, vodaSvačina
obsahuje alergeny: 01a,01c,07

Úterý 8.6.2021
Žemle, rybí pomazánka, zelenina, nápoj, vodaPřesnídáv.
obsahuje alergeny: 01a,01c,03,04,10
Vločková polévkaOběd
obsahuje alergeny: 09
Špagety s masovou směsí, strouhaný sýr, nápoj, voda
obsahuje alergeny: 01a,07
Chléb, máslo, kedluben, nápoj, vodaSvačina
obsahuje alergeny: 01a,01b

Středa 9.6.2021
Pomazánka z červené řepy, toustový chléb, zelenina, nápoj, vodaPřesnídáv.
obsahuje alergeny: 01a,01c,07
Čočková polévkaOběd
obsahuje alergeny: 01a,07
Zapečené těstoviny s uzeným masem, míchaný salát, nápoj, voda
obsahuje alergeny: 01a,03
Rohlík, česneková pomazánka, ovoce, nápoj, vodaSvačina
obsahuje alergeny: 01a,01c,07

Čtvrtek 10.6.2021
Slunečnicový rohlík, máslo, ovoce, bílá káva, nápoj, vodaPřesnídáv.
obsahuje alergeny: 01a,01b,01c,03,07
Rybí polévkaOběd
obsahuje alergeny: 01a,04,07,09
Kuřecí plátek, sos, jasmínová rýže, zeleninový salát, nápoj, voda
obsahuje alergeny: 01a
Chléb, lučinová pomazánka, ovoce, mléko, nápoj, vodaSvačina
obsahuje alergeny: 01a,01b,07

Pátek 11.6.2021
Kobliha, kakao, ovoce, nápoj, vodaPřesnídáv.
obsahuje alergeny: 01a,03,06,07,12
Kuřecí vývar s těstovinouOběd
obsahuje alergeny: 01a,09
Mexický guláš, houskový knedlík, strouhaný sýr, nápoj, voda
obsahuje alergeny: 01a,01c,03,07
Houska, pomazánkový krém, ovoce, nápoj, vodaSvačina
obsahuje alergeny: 01a,01c,07
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Pondělí 14.6.2021
Chléb, máslo, džem, ovoce, kakao, nápoj, vodaPřesnídáv.
obsahuje alergeny: 01a,01b,06,07,12
Zeleninová polévka s jáhlamiOběd
obsahuje alergeny: 09
Obalovaný květák, brambor, okurkový salát, nápoj, voda
obsahuje alergeny: 01a,01c,03
Houska, paštiková pěna, zelenina, nápoj, vodaSvačina
obsahuje alergeny: 01a,01c,03,07

Úterý 15.6.2021
Chléb, tuňáková pomazánka s vejcem a lučinou, zelenina, nápoj, vodaPřesnídáv.
obsahuje alergeny: 01a,01b,03,07
Bramborová polévkaOběd
obsahuje alergeny: 01a,09
Lívance, skořicový cukr, ovoce, nápoj, mléko, voda
obsahuje alergeny: 01a,03,07
Dýňová žemle, pomazánkový krém, ovoce, bílá káva, nápoj, vodaSvačina
obsahuje alergeny: 01a,01b,01c,07

Středa 16.6.2021
Veka, ředkvičková pomazánka, zelenina, nápoj, vodaPřesnídáv.
obsahuje alergeny: 01a,01c,03,07
Fazolová polévkaOběd
obsahuje alergeny: 01a
Čínské nudle se zeleninou a kuřecím másem, zelný salát, nápoj, voda
obsahuje alergeny: 01a,03
Chléb, lučina s pažitkou, ovoce, mléko, čaj, vodaSvačina
obsahuje alergeny: 01a,01b,07

Čtvrtek 17.6.2021
Chléb, vajíčková pomazánka, zelenina, čaj, vodaPřesnídáv.
obsahuje alergeny: 01a,01b,03,10
Česneková polévkaOběd
obsahuje alergeny: 03
Karbanátek, brambor, kyselá okurka, nápoj, voda
obsahuje alergeny: 01a,01c,03
Rohlík, tavený sýr, ovoce, mléko, nápoj, vodaSvačina
obsahuje alergeny: 01a,01c,07

Pátek 18.6.2021
Domácí perník, ovoce, kakao, nápoj, vodaPřesnídáv.
obsahuje alergeny: 01a,03,07
Zeleninový vývar s těstovinouOběd
obsahuje alergeny: 01a,09
Moravský vrabec, bramborový knedlík, špenát, nápoj, voda
obsahuje alergeny: 01a,03
Chléb, máslo, plátkový sýr, zelenina, nápoj, vodaSvačina
obsahuje alergeny: 01a,01b,07
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Pondělí 21.6.2021
Chléb, rybí pomazánka s tomatou, zelenina, nápoj, vodaPřesnídáv.
obsahuje alergeny: 01a,01b,04
Brokolicová polévka
obsahuje alergeny: 01a,07
Rizoto, strouhaný sýr, červená řepa, nápoj, vodaOběd
obsahuje alergeny: 07
Rohlík, salámová pomazánka, zelenina, nápoj, vodaSvačina
obsahuje alergeny: 01a,01c,07

Úterý 22.6.2021
Jáhlová kaše, granko, ovoce, nápoj, vodaPřesnídáv.
obsahuje alergeny: 06,07
Rajská polévkaOběd
obsahuje alergeny: 01a,07
Přírodní filet, brambor, zeleninový salát, nápoj, voda
obsahuje alergeny: 04
Chléb, máslo, vajíčko, zelenina, nápoj, vodaSvačina
obsahuje alergeny: 01a,01b,03

Středa 23.6.2021
Touskový chléb,pomazánka z červené řepy, zelenina, nápoj, vodaPřesnídáv.
obsahuje alergeny: 01a,01c,07
Pórková polévkaOběd
obsahuje alergeny: 01a,03,07
Sýrová omáčka, těstoviny, nápoj, voda
obsahuje alergeny: 01a,06,07
Moravský chlebánek, máslo, ovoce, bílá káva, nápoj, vodaSvačina
obsahuje alergeny: 01a,01b,01c,01d,07

Čtvrtek 24.6.2021
Žemle, sýrová pomazánka, ovoce, mléko, nápoj, vodaPřesnídáv.
obsahuje alergeny: 01a,01c,07
Rybí polévkaOběd
obsahuje alergeny: 01a,04,07,09
Kuřecí plátek na hořčici, brambor, zeleninový salát, nápoj, voda
obsahuje alergeny: 10
Chléb, tvarohová pomazánka, ovoce, mléko, nápoj, vodaSvačina
obsahuje alergeny: 01a,01b,07

Pátek 25.6.2021
Šlehaný tvaroh, piškoty, ovoce, nápoj, vodaPřesnídáv.
obsahuje alergeny: 01a,03,07
Kuřecí vývar s kapánímOběd
obsahuje alergeny: 01a,03,09
Svíčkovová omáčka, hovězí maso, houskový knedlík, nápoj, voda
obsahuje alergeny: 01a,03,07,09
Chléb, máslo, strouhaný sýr, zelenina, nápoj, vodaSvačina
obsahuje alergeny: 01a,01b,07
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Pondělí 28.6.2021
Chléb, lučina s pažitkou, ovoce, mléko, nápoj, vodaPřesnídáv.
obsahuje alergeny: 01a,01b,07
Květáková polévkaOběd
obsahuje alergeny: 01a,07
Dukátové buchtičky, vanilkový krém, nápoj, voda
obsahuje alergeny: 01a,03,07
Pohankový rohlík, máslo, ovoce, mléko, nápoj, vodaSvačina
obsahuje alergeny: 01a,01b,01d,07

Úterý 29.6.2021
Palačinky s marmeládou, kakao, ovoce, nápoj, vodaPřesnídáv.
obsahuje alergeny: 01a,03,07,12
Vločková polévkaOběd
obsahuje alergeny: 09
Kuřecí řízek, brambor, kyselá okurka, nápoj, voda
obsahuje alergeny: 01a,01c,03
Rohlík, česneková pomazánka, ovoce, nápoj, vodaSvačina
obsahuje alergeny: 01a,01c,07

Středa 30.6.2021
Toustový chléb, pomazánkový krém, zelenina, nápoj, vodaPřesnídáv.
obsahuje alergeny: 01a,01c,07
Čočková polévkaOběd
obsahuje alergeny: 01a,07
Vepřový guláš, těstoviny, nápoj, voda
obsahuje alergeny: 01a
Chléb, ajvarová pomazánka, zelenina, nápoj, vodaSvačina
obsahuje alergeny: 01a,01b,07

Čtvrtek 1.7.2021
Tuňáková pomazánka, houska, zelenina, nápoj, vodaPřesnídáv.
obsahuje alergeny: 01a,01c,04
Jarní polévkaOběd
obsahuje alergeny: 01a,07
Kuřecí masová směs,rýže, nápoj, voda
obsahuje alergeny: 01a
Chléb, tvarohová pomazánka, ovoce, mléko, nápoj, vodaSvačina
obsahuje alergeny: 01a,01b,07

Pátek 2.7.2021
Makovka, kakao, ovoce, napoj, vodaPřesnídáv.
obsahuje alergeny: 01a,03,06,07
Kuřecí vývarOběd
obsahuje alergeny: 01a,09
Moravský vrabec, houskový knedlík , bílé zelí, nápoj, voda
obsahuje alergeny: 01a,01c,03
Houska, máslo, zelenina, nápoj, vodaSvačina
obsahuje alergeny: 01a,01c

Po celý den zajištěn pitný režim.   Změna jídelníčku a alergenů vyhrazena.
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Seznam alergenů: Obiloviny - pšenice           
Obiloviny - žito              
Obiloviny - ječmen            
Obiloviny - oves              
Vejce                         
Ryby

06 
07 
09 
10 
12

Sójové boby (sója)            
Mléko                         
Celer                         
Hořčice                       
Oxid siřičitý a siřičitany


