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Pondělí 3.4.2023
Chléb, pomazánka vajíčková, cherry rajče/okurek, ovoce, čaj, kakaopřesnídávka
obsahuje alergeny: 01,03,07

Zeleninová krémová s krutonkyPolévka
obsahuje alergeny: 01,07,09

Buchtičky s krémem, jogurt, čaj, vita kávaOběd 1
obsahuje alergeny: 01,03,07

Švýcarský salát, bageta, čaj, voda s citronemOběd 2
obsahuje alergeny: 01,07

Rohlík, budapešťská pěna, paprika bílá/žlutá, čaj, caroSvačinka
obsahuje alergeny: 01,07

Úterý 4.4.2023
Chléb žitný, pomazánka z pečeného kuřátka, ledový salát/polníček, ovoce, čaj, vita kávapřesnídávka
obsahuje alergeny: 01,07

Frankfurtská s bramboremPolévka
obsahuje alergeny: 01

Hovězí maso dušené v mrkvi, brambory vařené, ovoce, čaj, moštOběd 1
obsahuje alergeny: 01

Chléb bača, pomazánka z červené řepy, okurek/kedluben, čaj, mléko ovocnéSvačinka
obsahuje alergeny: 01,07

Středa 5.4.2023
Chléb pomazánka rybí, ředkvička/rajče, ovoce, čaj, kakaopřesnídávka
obsahuje alergeny: 01,03,04,07

Krupicová s vejcemPolévka
obsahuje alergeny: 01,03,09

Boloňské špagety, čaj, tropicOběd 1
obsahuje alergeny: 01,07

Knuspi, ovocná kapsička, čaj, mlékoSvačinka
obsahuje alergeny: 01,07

Čtvrtek 6.4.2023
Chléb toustový, pomazánka mrkvová s jogurtem, paprika bílá/červená, ovoce, čaj, caropřesnídávka
obsahuje alergeny: 01,07

Cibulačka se sýrem a bramboremPolévka
obsahuje alergeny: 07

Rybí filé v zelném listě, brambory vařené, salát rajčatový, čaj, džusOběd 1
obsahuje alergeny: 01,04

Zeleninový salát s vaječnou omeletou, čaj, džusOběd 2
obsahuje alergeny: 03

Zeleninový burger, čaj, vita kávaSvačinka
obsahuje alergeny: 01,07
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Úterý 11.4.2023
Rohlík, máslo, povidla, ovoce, čaj, vita kávapřesnídávka
obsahuje alergeny: 01,07

Zelná s paprikouPolévka
obsahuje alergeny: 01

Těstoviny s rajčaty a cuketou (bezmasé), ovoce, čaj, moštOběd 1
obsahuje alergeny: 01

Penne ala Caprese (bezmasé), ovoce, čaj, moštOběd 2
obsahuje alergeny: 01,07

Veka, pomazánka tvarohová s koprem, paprika žlutá/bílá, čaj, caroSvačinka
obsahuje alergeny: 01,07

Středa 12.4.2023
Chléb, pomazánka pestrá z tvarohu, ledový salát/polníček, ovoce, čaj, kakaopřesnídávka
obsahuje alergeny: 01,07,09

Z fazolí AdzukiPolévka
obsahuje alergeny: 09

Rizoto z vepřového masa, salát okurkový, čaj, džusOběd 1
obsahuje alergeny: 07,09

Pletýnka, pomazánkové máslo, rajče/ředkvička, čaj, mléko ovocnéSvačinka
obsahuje alergeny: 01,07

Čtvrtek 13.4.2023
Loupák, mléko jogurtové, ovoce, čajpřesnídávka
obsahuje alergeny: 01,03,07

Bramborová s vločkamiPolévka
obsahuje alergeny: 01,09

Karbenátek pečený, bramborová kaše, kompot, ovoce, čaj, tropicOběd 1
obsahuje alergeny: 01,03,07

Chléb, pomazánka jarní, paprika bílá/červená, čaj, bílá kávaSvačinka
obsahuje alergeny: 01,03,07,09

Pátek 14.4.2023
Rohlík, pomazánka tvarohová s pečenými banány, ovoce, čaj, mlékopřesnídávka
obsahuje alergeny: 01,07

Důbeží vývar s těstovinovou rýžíPolévka
obsahuje alergeny: 01,09

Svíčková na smetaně, knedlík houskový čaj, voda se sirupemOběd 1
obsahuje alergeny: 01,03,07,09

Makovec, jablko, čaj, mlékoSvačinka
obsahuje alergeny: 03,07,13
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Pondělí 17.4.2023
Chléb žitný, pomazánka tvarohová s česnekem, cherry rajče/okurek, ovoce, čaj, vita kávapřesnídávka
obsahuje alergeny: 01,07

Čočková se zeleninouPolévka
obsahuje alergeny: 01

Jáhlový nákyp se švestkami, jogurt, čaj, bílá kávaOběd 1
obsahuje alergeny: 01,03,07

Brambory zapečené se žampiony (bezmasé), čaj, voda bylinkováOběd 2
obsahuje alergeny: 03,07

Rohlík, lučina, kedlub/ledový salát, čaj, mléko ovocnéSvačinka
obsahuje alergeny: 01,07

Úterý 18.4.2023
Chléb, máslo, vejce vařené, paprika bílá/červená, ovoce, čaj, caropřesnídávka
obsahuje alergeny: 01,03,07

Česneková s kroupamiPolévka
obsahuje alergeny: 01

Nákyp z rybího filé, brambory vařené, ledový salát, ovoce, čaj, džusOběd 1
obsahuje alergeny: 01,03,04,07

Smažené rybí filé, bramborová kaše, ledový salát čaj, džusOběd 2
obsahuje alergeny: 01,03,04,07

Bageta grahamová, pomazánka brokolicová, okurek, čaj, kakaoSvačinka
obsahuje alergeny: 01,07

Středa 19.4.2023
Chléb bača, pomazánka tvarohová s kedlubnami a ředkvičkami, paprika bílá/žlutá, ovoce, čaj, mléko ovocnépřesnídávka
obsahuje alergeny: 01,07

Z řapíkatého celeruPolévka
obsahuje alergeny: 01,09

Zapečené těstoviny s uzeným masem, salát mrkvový s jablkem, čaj, tropicOběd 1
obsahuje alergeny: 01,03,07

Rohlík, pomazánka mlsný ovčák, rukola/rajče, čaj, mlékoSvačinka
obsahuje alergeny: 01,07

Čtvrtek 20.4.2023
Jogurt s medovými kolečky, ovoce, čaj, mlékopřesnídávka
obsahuje alergeny: 01,06,07,08

Podmáslová s bramboremPolévka
obsahuje alergeny: 01,07,09

Vepřový vrabec, špenát dušený, bramborový knedlík, ovoce, čaj, mlékoOběd 1
obsahuje alergeny: 01,03,07

Selská omeleta, salát rajčatový, čaj, voda s citronemOběd 2
obsahuje alergeny: 03

Chléb, pomazánka avokádová, ředkvičky/rajče, čaj, mléko ovocnéSvačinka
obsahuje alergeny: 01,07

Pátek 21.4.2023
Chléb, máslo, šunka, paprika bílá/žlutá, ovoce, čaj, caropřesnídávka
obsahuje alergeny: 01,07

StarotáborskáPolévka
obsahuje alergeny: 01,09

Hovězí maso na paprice, těstoviny, čaj, moštOběd 1
obsahuje alergeny: 01,07

Citronová babetka, hruška, čaj, mlékoSvačinka
obsahuje alergeny: 01,03,07
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Pondělí 24.4.2023
Chléb, pomazánka tuňáková, cherry rajče/kedluben, ovoce, čaj, vita kávapřesnídávka
obsahuje alergeny: 01,04,07

Drožďová se zeleninou a quinoouPolévka
obsahuje alergeny: 09

Hrachová kaše s cibulkou, chléb, salát zelný, čaj, džusOběd 1
obsahuje alergeny: 01,07

Cibulový koláč (bezmasé), čaj, džusOběd 2
obsahuje alergeny: 01,07

Rohlík, medové máslo, čaj, mlékoSvačinka
obsahuje alergeny: 01,07

Úterý 25.4.2023
Chléb žitný, máslo, strouhaný sýr, mrkev/ledový salát, ovoce, čaj, mléko ovocnépřesnídávka
obsahuje alergeny: 01,07

Čínská rybíPolévka
obsahuje alergeny: 01,04,09

Vepřová pečeně, brambory vařené, dušená červená řepa, ovoce, čaj, moštOběd 1
Racio chlébíček, tvaroh kakaový, čaj, mlékoSvačinka
obsahuje alergeny: 01,07

Středa 26.4.2023
Chléb, pomazánka dýňová, rajče/ředkvička, ovoce, čaj ,caropřesnídávka
obsahuje alergeny: 01,07

Pohanková se zeleninouPolévka
obsahuje alergeny: 09

Cikánské hovězí nudličky, tarhoňa, čaj, tropicOběd 1
obsahuje alergeny: 01

Rohlík, pomazánka celerová s tvarohem, okurek/kedluben, čaj, mlékoSvačinka
obsahuje alergeny: 01,07,09

Čtvrtek 27.4.2023
Chléb toustový, pomazánka ředkvičková se sýrem, paprika žlutá/červená, ovoce, čaj, vita kávapřesnídávka
obsahuje alergeny: 01,07

HrstkováPolévka
obsahuje alergeny: 01,09

Brambory zapečené s mletým masem a zeleninou, salát coleslaw, čaj, džusOběd 1
obsahuje alergeny: 03,07,09

Vepřenky s cibulí, brambory šťouchané, salát coleslaw, čaj, džusOběd 2
obsahuje alergeny: 07,09

Rohlík, jogurt, čaj, mlékoSvačinka
obsahuje alergeny: 01,07

Pátek 28.4.2023
Bageta, pomazánka tvarohová s kápií, okurek/ledový salát, ovoce, čaj, kakaopřesnídávka
obsahuje alergeny: 01,07

Hovězí vývar s rýží a hráškemPolévka
Kari guláš, špecle, čaj, moštOběd 1
obsahuje alergeny: 01,03

Smažený sýr, brambory vařené, bylinkový dip, salát ledový s cizrnou, čaj, moštOběd 2
obsahuje alergeny: 01,03,07

Perník domácí, ovoce, čaj, mlékoSvačinka
obsahuje alergeny: 01,03,07

01 
03 
04 
06

Seznam alergenů: Obiloviny obsahující lepek    
Vejce                         
Ryby                          
Sójové boby (sója)

07 
08 
09 
13

Mléko                         
Ořechy, mandle, pistácie      
Celer                         
Vlčí bob
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