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Pondělí 2.1.2023
Rohlík, lučinová pomazánka, ovoce, mléko, čaj, vodaPřesnídáv.
obsahuje alergeny: 01a,01c,07
Vločková polévka se zeleninouOběd
obsahuje alergeny: 09
Čočka na kyselo se smaženou cibulkou, vejce, zeleninový salát, chléb, nápoj, voda
obsahuje alergeny: 01a,01b,03,07
Chléb, tavený sýr, zelenina, čaj, vodaSvačina
obsahuje alergeny: 01a,01b,07

Úterý 3.1.2023
Tuňáková pomazánka, chléb, zelenina, čaj, vodaPřesnídáv.
obsahuje alergeny: 01a,01b,04
Zeleninová polévkaOběd
obsahuje alergeny: 01a,07,09
Pečené kuře, brambor, kompot, nápoj, voda
Dalamánek rohlík, pomazánka z červené řepy, zelenina, čaj, vodaSvačina
obsahuje alergeny: 01a,01b,01c,07

Středa 4.1.2023
Vícezrnný rohlík, ajvarová pomazánka, zelenina, čaj, vodaPřesnídáv.
obsahuje alergeny: 01a,01b,01c,01d,07
Čočková polévkaOběd
obsahuje alergeny: 01a,07
Zapečené těstoviny, kyselá okurka, nápoj, voda
obsahuje alergeny: 01a,03,07
Chléb, cizrnová pomazánka s vejcem a sýrem, zelenina, čaj, vodaSvačina
obsahuje alergeny: 01a,01b,03,07

Čtvrtek 5.1.2023
Chléb, vajíčková pomazánka, zelenina, čaj, vodaPřesnídáv.
obsahuje alergeny: 01a,01b,03,07,10
Pórková polévkaOběd
obsahuje alergeny: 01a,07
Rybí prsty, bramborová kaše, zeleninový salát, nápoj, voda
obsahuje alergeny: 01a,04,07
Tvarohová pomazánka, veka, ovoce, mléko, čaj, vodaSvačina
obsahuje alergeny: 01a,01c,07

Pátek 6.1.2023
Rohlík, máslo, marmeláda, kakao, čaj, vodaPřesnídáv.
obsahuje alergeny: 01a,01c,06,07
Krupicová polévka s vejcem a zeleninouOběd
obsahuje alergeny: 01a,03,09
Moravský vrabec, houskový knedlík, bílé zelí, sos, nápoj, voda
obsahuje alergeny: 01a,01c,03
Chléb, máslo, plátkový sýr, zelenina, čaj, vodaSvačina
obsahuje alergeny: 01a,01b,07
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Pondělí 9.1.2023
Rybí pomazáka, houska, zelenina, čaj, vodaPřesnídáv.
obsahuje alergeny: 01a,01c,04,07
Rajská polévka s těstovinouOběd
obsahuje alergeny: 01a,07
Meruňkové a jahodové knedlíky s ozdobou ( tvaroh, cukr, máslo, šlehačka), mléko nápoj, voda
obsahuje alergeny: 01a,03,07
Vícezrnná žemle, sýrová pomazánka, ovoce, mléko, čaj, vodaSvačina
obsahuje alergeny: 01a,01b,01c,07

Úterý 10.1.2023
Lučinová pomazánka, chléb, ovoce, mléko, čaj, vodaPřesnídáv.
obsahuje alergeny: 01a,01b,07
Rybí polévkaOběd
obsahuje alergeny: 01a,04,07,09
Kuřecí plátek, sos, bramborová kaše, zeleninový salát, nápoj, voda
obsahuje alergeny: 01a,07
Tofu pomazánka, dalamánek, zelenina, čaj, vodaSvačina
obsahuje alergeny: 01a,01b,01c,06

Středa 11.1.2023
Krupicová kaše, ovoce, čaj, vodaPřesnídáv.
obsahuje alergeny: 01a,06,07
Bramborová polévkaOběd
obsahuje alergeny: 01a,07,09
Chili con carne, chléb, nápoj, voda
obsahuje alergeny: 01a,01b
Rohlík, česneková pomazánka, ovoce, čaj, vodaSvačina
obsahuje alergeny: 01a,01c,07

Čtvrtek 12.1.2023
Budapešťská pomazánka, chléb, zelenina, čaj, vodaPřesnídáv.
obsahuje alergeny: 01a,01b,07
Zeleninová polévka s jáhlamiOběd
obsahuje alergeny: 09
Pečené vepřové maso, brambor, dušené fazolové lusky, nápoj, voda
obsahuje alergeny: 01a,07
Houska, paštíková pěna, zelenina, čaj, vodaSvačina
obsahuje alergeny: 01a,01c,03,07

Pátek 13.1.2023
Loupák, ovoce, kakao, čaj, vodaPřesnídáv.
obsahuje alergeny: 01a,03,06,07
Kuřecí vývar, s těstovinouOběd
obsahuje alergeny: 01a,09
Španělský guláš, jasmínová rýže, nápoj, voda
obsahuje alergeny: 01a,03
Chléb, máslo, strouhaný sýr, zelenina, čaj, vodaSvačina
obsahuje alergeny: 01a,01b,07
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Pondělí 16.1.2023
Tuňáková pomazánka, houska, zelenina, čaj, vodaPřesnídáv.
obsahuje alergeny: 01a,01c,04,07
Vločková polévka se zeleninouOběd
obsahuje alergeny: 09
Dukátové buchtičky s vanilkový krém, nápoj, voda
obsahuje alergeny: 01a,03,07
Chléb, lučinová pomazánka, ovoce, mléko, čaj, vodaSvačina
obsahuje alergeny: 01a,01b,07

Úterý 17.1.2023
Dalamánek rohlík, máslo, ovoce, bílá káva, čaj, vodaPřesnídáv.
obsahuje alergeny: 01a,01b,01c,07
Gulášová polévkaOběd
obsahuje alergeny: 01a
Lázeňské filé, bramborová kaše, zeleninový salát, nápoj, voda
obsahuje alergeny: 04,07
Chléb, máslo, vařené vejce, zelenina, čaj, vodaSvačina
obsahuje alergeny: 01a,01b,03,07

Středa 18.1.2023
Vícezrnný rohlík, ajvarová pomazánka, zelenina, čaj, vodaPřesnídáv.
obsahuje alergeny: 01a,01b,01c,07
Fazolová polévkaOběd
obsahuje alergeny: 01a
Sýrová omáčka, těstoviny, nápoj, voda
obsahuje alergeny: 01a,07
Chléb, máslo, plátkový sýr, ovoce, mléko, čaj, vodaSvačina
obsahuje alergeny: 01a,01b,07

Čtvrtek 19.1.2023
Ředkvičková pomazánka, veka, zelenina, čaj, vodaPřesnídáv.
obsahuje alergeny: 01a,01c,03,07
Zeleninová polévkaOběd
obsahuje alergeny: 01a,07,09
Kuřecí nudličky na kari, jasmínová rýže, nápoj, voda
obsahuje alergeny: 01a
Chléb, fazolová pomazánka, zelenina, čaj, vodaSvačina
obsahuje alergeny: 01a,01b,07,10

Pátek 20.1.2023
Rohlík, medové máslo, ovoce, kakao, čaj, vodaPřesnídáv.
obsahuje alergeny: 01a,01c,06,07
Knedlíčková polévka s nudlemi a zeleninouOběd
obsahuje alergeny: 01a,01c,03,09
Hovězí na česneku, bramborový knedlík, špenát, nápoj, voda
obsahuje alergeny: 01a,03
Houska, tavený sýr, zelenina, čaj, vodaSvačina
obsahuje alergeny: 01a,01c,07
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Pondělí 23.1.2023
Rybí pomazánka, chléb, zelenina, čaj, vodaPřesnídáv.
obsahuje alergeny: 01a,01b,04,07
Hrachová polévka s opečenou houskouOběd
obsahuje alergeny: 01a,01c
Obalovaný květák, brambor, kompot, nápoj, voda
obsahuje alergeny: 01a,01c
Karlovarský rohlík, gervais, ovoce, bílá káva, čaj, vodaSvačina
obsahuje alergeny: 01a,01b,01c,07

Úterý 24.1.2023
Dalamánek, tofu pomazánka, zelenina, čaj, vodaPřesnídáv.
obsahuje alergeny: 01a,01b,01c,06
Brokolicová polévkaOběd
obsahuje alergeny: 01a,07
Špagety s masovou omáčkou, strouhaný sýr, nápoj, voda
obsahuje alergeny: 01a,07
Chléb, pomazánkový krém, ovoce, mléko, čaj, vodaSvačina
obsahuje alergeny: 01a,01b,07

Středa 25.1.2023
Vícezrnná žemle, pomazánka z červené řepy, zelenina, čaj, vodaPřesnídáv.
obsahuje alergeny: 01a,01b,01c,07
Rybí polévkaOběd
obsahuje alergeny: 01a,04,09
Kuřecí plátek, sos, jasmínová rýže, zeleninový salát, nápoj, voda
obsahuje alergeny: 01a
Rohlík, česneková pomazánka, ovoce, čaj, vodaSvačina
obsahuje alergeny: 01a,01c,07

Čtvrtek 26.1.2023
Sezamový rohlík, lučinová pomazánka, ovoce, mléko, čaj, vodaPřesnídáv.
obsahuje alergeny: 01a,01c,07
Jáhlová polévkaOběd
obsahuje alergeny: 09
Vinná klobása, brambor, kyselá okurka, nápoj, voda
obsahuje alergeny: 01a
Chléb, tvarohová pomazánka, zelenina, čaj, vodaSvačina
obsahuje alergeny: 01a,01b,07

Pátek 27.1.2023
Domácí perník, ovoce, kakao, čaj, vodaPřesnídáv.
obsahuje alergeny: 01a,03,06,07
Česneková polévka s bulguremOběd
obsahuje alergeny: 01a,03
Rajská omáčka s čufty, houskový knedlík, nápoj, voda
obsahuje alergeny: 01a,01c,03
Chléb, máslo, plátkový sýr, zelenina, čaj, vodaSvačina
obsahuje alergeny: 01a,01b,07
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Pondělí 30.1.2023
Ajvarová pomazánka, banketka, zelenina, čaj, vodaPřesnídáv.
obsahuje alergeny: 01a,01c,07
Kmínová polévkaOběd
obsahuje alergeny: 09
Kuřecí nudličky na hořčici, brambor, zeleninový salát, nápoj, voda
obsahuje alergeny: 10
Vícezrnný rohlík, máslo, ovoce, bílá káva, čaj, vodaSvačina
obsahuje alergeny: 01a,01b,01c,01d,07

Úterý 31.1.2023
Jáhlová kaše, ovoce, čaj, vodaPřesnídáv.
obsahuje alergeny: 07
Rybí polévkaOběd
obsahuje alergeny: 01a,04,07,09
Zeleninové rizoto, strouhaný sýr, červená řepa, nápoj, voda
obsahuje alergeny: 07
Lučina s pažitkou, chléb, ovoce, mléko, čaj, vodaSvačina
obsahuje alergeny: 01a,01b,07

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

01a
01b
01c
01d
03

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

04 
06 
07 
09 
10

Ryby                          
Sójové boby (sója)            
Mléko                         
Celer                         
Hořčice


