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Čtvrtek 1.9.2022
Houska, lučina s pažitkou, ovoce, mléko, nápoj, vodaPřesnídáv.
obsahuje alergeny: 01a,01c,07
Zeleninová polévka s jáhlamiOběd
obsahuje alergeny: 01a,09
Zeleninové rizoto, strouhaný sýr, červená řepa, nápoj, voda
obsahuje alergeny: 07
Chléb, máslo, plátkový sýr, zelenina, nápoj, vodaSvačina
obsahuje alergeny: 01a,01b,07

Pátek 2.9.2022
Vánočka, kakao, ovoce, nápoj, vodaPřesnídáv.
obsahuje alergeny: 01a,03,06,07,08a
Česneková polévkaOběd
obsahuje alergeny: 01a,03
Moravský vrabec, houskový knedlík, bílé zelí, sos, nápoj, voda
obsahuje alergeny: 01a,01c,03
Chléb, tavený sýr, zelenina, nápoj, vodaSvačina
obsahuje alergeny: 01a,01b,07



01.09.2022 30.09.2022od do

Pondělí 5.9.2022
Slunečnicový rohlík, šunková pěna, ovoce, mléko, nápoj, voda  ( vícezrnné pečivo)Přesnídáv.
obsahuje alergeny: 01a,01b,07
Vločková polévkaOběd
obsahuje alergeny: 01a,09
Domácí dukátové buchtičky, vanilkový krém, ovoce, nápoj, voda
obsahuje alergeny: 01a,03,07
Rohlík, česneková pomazánka, ovove, nápoj, vodaSvačina
obsahuje alergeny: 01a,01c,07

Úterý 6.9.2022
Houska, lučinová pomazánka, ovoce, mléko, nápj, vodaPřesnídáv.
obsahuje alergeny: 01a,01c,07
Brokolicová polévkaOběd
obsahuje alergeny: 01a,07
Rybí prsty, bramborová kaše, zelenina, nápoj, voda
obsahuje alergeny: 01a,03,04,07
Chléb, máslo, zelenina, nápoj, vodaSvačina
obsahuje alergeny: 01a,01b

Středa 7.9.2022
Chléb, tvarohová pomazánka, ovoce, mléko, nápoj, vodaPřesnídáv.
obsahuje alergeny: 01a,01b,07
Rybí polévka se zeleninouOběd
obsahuje alergeny: 01a,04,07,09
Kuřecí nudličky na kari a zelenině, jasmínová rýže, nápoj, voda
obsahuje alergeny: 01a
Houska,  máslo, plátkový sýr, zelenina, nápoj, vodaSvačina
obsahuje alergeny: 01a,01c,07

Čtvrtek 8.9.2022
Chléb, tuňáková pomazánka, zelenina, nápoj, vodaPřesnídáv.
obsahuje alergeny: 01a,01b,03,04
Čočková polévkaOběd
obsahuje alergeny: 01a
Sýrová omáčka, těstoviny, nápoj, voda
obsahuje alergeny: 01a,07
Dýňový chléb, ředkvičková pomazánka, zelenina, nápoj, voda ( vícezrnné pečivo)Svačina
obsahuje alergeny: 01a,01b,01c,03,07,09

Pátek 9.9.2022
Domácí margot řezy, ovoce, kakao, nápoj, vodaPřesnídáv.
obsahuje alergeny: 01a,03,07,08
Krupicová polévka s vejcem a zeleninouOběd
obsahuje alergeny: 01a,03,09
Hovězí na česneku, bramborový knedlík, špenát, nápoj, voda
obsahuje alergeny: 01a,03
Chléb, sýrová pomazánka, zelenina, nápoj, vodaSvačina
obsahuje alergeny: 01a,01b,07



01.09.2022 30.09.2022od do

Pondělí 12.9.2022
Rybí pomazánka, žemle, zelenina, čaj, vodaPřesnídáv.
obsahuje alergeny: 01a,01c,03,04,10
Zeleninová polévka s kudláskyOběd
obsahuje alergeny: 01a,03,07,09
Špagety s masovou směsí, strouhaný sýr, nápoj, voda
obsahuje alergeny: 01a,07
Chléb, lučina s pažitkou, ovoce, mléko, čaj, vodaSvačina
obsahuje alergeny: 01a,01b,07

Úterý 13.9.2022
Chléb, máslo, marmeláda, ovoce, kakao, čaj, vodaPřesnídáv.
obsahuje alergeny: 01a,01b,07,12
Hrachová polévka s opečenou houskouOběd
obsahuje alergeny: 01a,01c
Kuřecí plátek na hořčici, brambor, zeleninový salát, nápoj, voda
obsahuje alergeny: 10
Rohlík, perla máslová, ovoce, bílá káva, čaj, vodaSvačina
obsahuje alergeny: 01a,01b,01c,07

Středa 14.9.2022
Pohankový rohlík, gervais, ovoce, mléko, čaj, voda  (vícezrnné pečivo)Přesnídáv.
obsahuje alergeny: 01a,01b,06,07
Kmínová polévka se zeleninouOběd
obsahuje alergeny: 01a,09
Chili con carne, chléb, nápoj, voda
obsahuje alergeny: 01a,01b
Chléb, máslo, vařené vejce, zelenina, čaj, vodaSvačina
obsahuje alergeny: 01a,01b,03

Čtvrtek 15.9.2022
Veka, pomazánka z červené řepy, zelenina, čaj, vodaPřesnídáv.
obsahuje alergeny: 01a,01c,07
Rybí polévka se zeleninouOběd
obsahuje alergeny: 01a,04,07,09
Zapečené těstoviny, okurkový salát, nápoj, voda
obsahuje alergeny: 01a,03,07
Chléb, pomazánkový krém, ovoce, mléko, čaj, voda
obsahuje alergeny: 01a,01b,07

Pátek 16.9.2022
Jogurt, ovoce, čaj, vodaPřesnídáv.
obsahuje alergeny: 07
Kuřecí vývar s těstovinou a zeleninouOběd
obsahuje alergeny: 01a,09
Španělský guláš, jasmínová rýže, nápoj, voda
obsahuje alergeny: 01a,03,09
Chléb, máslo, strouhaný sýr, zelenina, čaj, vodaSvačina
obsahuje alergeny: 01a,01b,07



01.09.2022 30.09.2022od do

Pondělí 19.9.2022
Houska, tuňáková pomazánka, zelenina, čaj, vodaPřesnídáv.
obsahuje alergeny: 01a,01c,03,04
Květáková polévkaOběd
obsahuje alergeny: 01a,07
Lívance se skořicovým cukrem, mléko, ovocem nápoj, voda
obsahuje alergeny: 01a,03,07
Chléb, máslo, šunka, ovoce, mléko, čaj, vodaSvačina
obsahuje alergeny: 01a,01b,07

Úterý 20.9.2022
Makovka, kakao, ovoce, čaj, vodaPřesnídáv.
obsahuje alergeny: 01a,03,06,07
Fazolová polévkaOběd
obsahuje alergeny: 01a
Pečené kuře, brambor, kompot, nápoj, voda
obsahuje alergeny: 07
Chléb, máslo, uzený sýr, zelenina, čaj, vodaSvačina
obsahuje alergeny: 01a,01b,07

Středa 21.9.2022
Vajíčková pomazánka, chléb, zelenina, čaj, vodaPřesnídáv.
obsahuje alergeny: 01a,01b,03,10
Pórková polévka s vejcemOběd
obsahuje alergeny: 01a,03,07
Kuřecí perkelt, kolínka, nápoj, voda
obsahuje alergeny: 01a,07
Žemle, ředkvičková pomazánka, zelenina, čaj, vodaSvačina
obsahuje alergeny: 01a,01c,03,07,10

Čtvrtek 22.9.2022
Dýňová žemle, perla máslová, ovoce, bílá káva, čaj, voda  ( vícezrnné pečivo)Přesnídáv.
obsahuje alergeny: 01a,01b,01c,07
Bramborová polévkaOběd
obsahuje alergeny: 01a,09
Domácí sekaná, bramborová kaše, kyselá okurka, nápoj, voda
obsahuje alergeny: 01a,01c,03,07
Česneková pomazánka, rohlík, ovoce, čaj, vodaSvačina
obsahuje alergeny: 01a,01c,07

Pátek 23.9.2022
Chléb, medové máslo, ovoce, kakao, čaj, vodaPřesnídáv.
obsahuje alergeny: 01a,01b,06,07
Zeleninová polévka s nočkamaOběd
obsahuje alergeny: 01a,03,09
Moravský vrabec, bramborový knedlík, špenát, nápoj, voda
obsahuje alergeny: 01a,03
Houska, lučinová pomazánka, ovoce, čaj, vodaSvačina
obsahuje alergeny: 01a,01c,07
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Pondělí 26.9.2022
Pomazánka z červené řepy, veka, zelenina, čaj, vodaPřesnídáv.
obsahuje alergeny: 01a,01c,07
Rajská polévka s těstovinouOběd
obsahuje alergeny: 01a,07
Obalovaný květák, brambor, zeleninový salát, nápoj, voda
obsahuje alergeny: 01a,01c,03
Chléb, paštíková pěna, zelenina, čaj, vodaSvačina
obsahuje alergeny: 01a,01c,03,07

Úterý 27.9.2022
Cizrnová pomazánka s vejcem a sýrem, žemle, zelenina, čaj, vodaPřesnídáv.
obsahuje alergeny: 01a,01c,03,07,10
Rybí polévkaOběd
obsahuje alergeny: 01a,04,07,09
Kuřecí plátek, sos, jasmínová rýže, zeleninový salát, nápoj, voda
obsahuje alergeny: 01a
Pohankové zrno, pomazánkový krém, ovoce, bílá káva, čaj, voda  ( vícezrnné pečivo)Svačina
obsahuje alergeny: 01a,01b,01c,06,07

Středa 28.9.2022
STÁTNÍ SVÁTEKOběd

Čtvrtek 29.9.2022
Budapešťská pomazánka, houska, zelenia, čaj, voda,Přesnídáv.
obsahuje alergeny: 01a,01c,07
Čočková polévkaOběd
obsahuje alergeny: 01a
Rybí karbanátek, brambor, zeleninový salát, nápoj, voda
obsahuje alergeny: 01a,01c,03,04
Chléb, máslo, strouhaný sýr, ovoce, mléko, čaj, vodaSvačina
obsahuje alergeny: 01a,01b,07

Pátek 30.9.2022
Domácí perník, ovoce,kakao, čaj, vodaPřesnídáv.
obsahuje alergeny: 01a,03,07
Kuřecí vývar s těstovinouOběd
obsahuje alergeny: 01a,09
Rajská omáčka, masové koule, houskový knedlík, nápoj, voda
obsahuje alergeny: 01a,03,07
Chléb, tavený sýr, zelenina, čaj, vodaSvačina
obsahuje alergeny: 01a,01b,07

Po celý den zajištěn pitný režim.   Změna jídelníčku a alergenů vyhrazena.

01a
01b
01c
03 
04 
06

Seznam alergenů: Obiloviny - pšenice           
Obiloviny - žito              
Obiloviny - ječmen            
Vejce                         
Ryby                          
Sójové boby (sója)

07 
08 
08a
09 
10 
12

Mléko                         
Ořechy, mandle, pistácie      
Skoř. plody - mandle          
Celer                         
Hořčice                       
Oxid siřičitý a siřičitany


