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Pondělí 4.1.2021
Polévka z kysaného zelíPolévka
obsahuje alergeny: 01a,07

Zeleninové bulgureto sypané sýrem, okurek, banánOběd
obsahuje alergeny: 07

Ovocný nápoj + mléko neochucenéNápoj
obsahuje alergeny: 07

Úterý 5.1.2021
Polévka zeleninováPolévka
obsahuje alergeny: 01a,07,09

Pečené kuřecí stehno, vařené brambory, okurková oblohaOběd
obsahuje alergeny: 01a,07

Voda se šťávou z citronů + mléko ochucenéNápoj
obsahuje alergeny: 07

Středa 6.1.2021
Polévka z vaječné jíškyPolévka
obsahuje alergeny: 01a,03,07,09

Hovězí maso s fazolemi, chléb, jablkoOběd
obsahuje alergeny: 01a

Ovocný nápoj + mléko neochucenéNápoj
obsahuje alergeny: 07

Čtvrtek 7.1.2021
Polévka čočkováPolévka
obsahuje alergeny: 01a,07,09

Sekaná pečeně, bramborová kaše, salát z čínského zelíOběd
obsahuje alergeny: 01a,03,07

Voda se šťávou z pomerančů + mléko ochucenéNápoj
obsahuje alergeny: 07

Pátek 8.1.2021
Polévka bramborováPolévka
obsahuje alergeny: 01a,07,09

Zapečené těstoviny s kuřecím masem, okurekOběd
obsahuje alergeny: 01a,03,07

Ovocný nápoj + mléko neochucenéNápoj
obsahuje alergeny: 07



04.01.2021 28.01.2021od do

Pondělí 11.1.2021
Polévka květákováPolévka
obsahuje alergeny: 01a,03,07

Kuřecí směs, kus kus, ovoceOběd
obsahuje alergeny: 01a,03,06,09

Ovocný nápoj + mléko neochucenéNápoj
obsahuje alergeny: 07

Úterý 12.1.2021
Polévka kmínová s opraženou houskouPolévka
obsahuje alergeny: 01a,07,09

Špenát, vařené vejce, bramboryOběd
obsahuje alergeny: 01a,03,07

Voda se šťávou z citronů + mléko ochucenéNápoj
obsahuje alergeny: 07

Středa 13.1.2021
Polévka fazolováPolévka
obsahuje alergeny: 01a,07,09

Tvarohový závin, ovoceOběd
obsahuje alergeny: 01a,03,07

KakaoNápoj
obsahuje alergeny: 07

Čtvrtek 14.1.2021
Polévka rajčatová s kapánímPolévka
obsahuje alergeny: 01a,03,07

Rybí filé na kmíně, bramborová kaše, salátOběd
obsahuje alergeny: 01a,04,07

Voda se šťávou z pomerančů + mléko ochucenéNápoj
obsahuje alergeny: 07

Pátek 15.1.2021
Polévka jáhlová se zeleninouPolévka
obsahuje alergeny: 01a,07,09

Segedinský guláš, houskový knedlíkOběd
obsahuje alergeny: 01a,03,07

Ovocný nápoj + mléko neochucenéNápoj
obsahuje alergeny: 07
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Pondělí 18.1.2021
Polévka špenátováPolévka
obsahuje alergeny: 01a,07

Přírodní kuřecí řízek, dušená rýže, ovoceOběd
obsahuje alergeny: 01a

Ovocný nápoj + mléko neochucenéNápoj
obsahuje alergeny: 07

Úterý 19.1.2021
Polévka kulajdaPolévka
obsahuje alergeny: 01a,03,07

Karbenátek, bramborová kaše, salátOběd
obsahuje alergeny: 01a,03,07

Voda se šťávou z citronů + mléko ochucenéNápoj
obsahuje alergeny: 07

Středa 20.1.2021
Polévka hovězí s ovesnými vločkamiPolévka
obsahuje alergeny: 01a,07,09

Hrachová kaše, vídeňský párek, chléb, okurekOběd
obsahuje alergeny: 01a

Ovocný nápoj + mléko neochucenéNápoj
obsahuje alergeny: 07

Čtvrtek 21.1.2021
Polévka bramborováPolévka
obsahuje alergeny: 01a,07,09

Hovězí maso po cikánsku, těstoviny, ovoceOběd
obsahuje alergeny: 01a

Voda se šťávou z pomerančů + mléko ochucenéNápoj
obsahuje alergeny: 07

Pátek 22.1.2021
Polévka selskáPolévka
obsahuje alergeny: 01a,07,09

Vepřové maso na kmíně, dušená zelenina, vařené bramboryOběd
obsahuje alergeny: 01a,07

Ovocný nápoj + mléko neochucenéNápoj
obsahuje alergeny: 07
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Pondělí 25.1.2021
Polévka pohanková se zeleninouPolévka
obsahuje alergeny: 01a,07,09

Kuřecí čína, čínské nudle, ovoceOběd
obsahuje alergeny: 01a,03,06

Ovocný nápoj + mléko neochucenéNápoj
obsahuje alergeny: 07

Úterý 26.1.2021
Polévka kapustováPolévka
obsahuje alergeny: 01a,07

Smažené rybí filé, bramborová kaše, salátOběd
obsahuje alergeny: 01a,03,04,07

Voda se šťávou z citronů + mléko ochucenéNápoj
obsahuje alergeny: 07

Středa 27.1.2021
Polévka hrachová s opraženou houskouPolévka
obsahuje alergeny: 01a,07,09

Krupice sypaná čokoládou, ovoceOběd
obsahuje alergeny: 01a,07

Ovocný nápoj + mléko neochucenéNápoj
obsahuje alergeny: 07

Čtvrtek 28.1.2021
Polévka rýžováPolévka
obsahuje alergeny: 01a,07

Vepřový vrabec, zelí, vařené bramboryOběd
obsahuje alergeny: 01a

Voda se šťávou z pomerančů + mléko ochucenéNápoj
obsahuje alergeny: 07

Jídlo je určeno k přímé spotřebě
Změna jídelníčku vyhrazena
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Seznam alergenů: Obiloviny - pšenice           
Vejce                         
Ryby

06 
07 
09

Sójové boby (sója)            
Mléko                         
Celer


