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Pondělí 13.6.2022
kukuřice Bonduelle super sweet, KNUSPI křehký chléb, kakao/čaj/ovocný nápoj/vodapřesnídáv.
obsahuje alergeny: 01,07

kuřecí polévka se zeleninou a žampionypolévka
obsahuje alergeny: 09

losos pečený na másle s bylinkami, bramborová kaše, hruškový kompot, čaj/ovocný nápoj/vodaoběd
obsahuje alergeny: 04,07

jogurtový nápoj lesní ovoce, francouzská bulka/císařský rohlík, ovoce, čaj/ovocný nápoj/vodasvačina
obsahuje alergeny: 01,07

Úterý 14.6.2022
ovocné pyré jablko - jahoda, piškoty, bílá káva/čaj/ovocný nápoj/vodapřesnídáv.
obsahuje alergeny: 01,03,07

polévka zeleninový krém s luštěninovými nudličkamipolévka
obsahuje alergeny: 07,09

karlovarský guláš, těstoviny, ovoce, čaj/ovocný nápoj/vodaoběd
obsahuje alergeny: 01,03,07

chléb, mrkvová pomazánka ze žerve, zelenina, mléko/čaj/ovocný nápoj/vodasvačina
obsahuje alergeny: 01,07

Středa 15.6.2022
kaiserka s mákem/se sezemem, pomazánka z olejovek s lučinou, zelenina, kakao/čaj/jablečný mošt/vodapřesnídáv.
obsahuje alergeny: 01,04,07,11

špenátová polévka s vejcempolévka
obsahuje alergeny: 03

domácí sekaná, brambory, tatarka z bílého jogurtu, zeleninový salát, čaj/jablečný mošt/vodaoběd
obsahuje alergeny: 01,03,07,10

Run-ní ptáče, ovocná tyčinka s mandlemi, slunečnicovými a chia semínky, ovocný talířek, mléko/čaj/ovocný
nápoj/voda

svačina

obsahuje alergeny: 01,07,08

Čtvrtek 16.6.2022
chléb, Rama, džem malina/meruňka, ovoce, bílá káva/čaj/ovocný nápoj/vodapřesnídáv.
obsahuje alergeny: 01,07

asijská polévka s rýžovými nudlemipolévka
obsahuje alergeny: 06

krůtí plátek, červená čočka se středomořskou zeleninou, ovoce, čaj/ovocný nápoj/vodaoběd
obsahuje alergeny: 07

rustikální bageta s pohankou, pestrá pomazánka z tvarohu, papriky, šunky a vejce, zelenina,
mléko/čaj/ovocný nápoj/voda

svačina

obsahuje alergeny: 01,03,06,07,11

Pátek 17.6.2022
tmavý toustový chléb, Rama máslová, plátkový sýr, zelenina, kakao/čaj/ovocný nápoj/vodapřesnídáv.
obsahuje alergeny: 01,03,06,07

česneková polévka s krupkami a bramborempolévka
obsahuje alergeny: 01

vepřová pečeně po selsku, dušené červené zelí, bramborový knedlík, ovoce, čaj/ovocný nápoj/vodaoběd
obsahuje alergeny: 01,03,10

cerální a kukuřičné lupínky, mléko, ovoce, čaj/ovocný nápoj/vodasvačina
obsahuje alergeny: 01,06,07
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Seznam alergenů: Obiloviny obsahující lepek    
Vejce                         
Ryby                          
Sójové boby (sója)            
Mléko

08 
09 
10 
11

Ořechy, mandle, pistácie      
Celer                         
Hořčice                       
Sezamová semena
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Každý den čerstvé ovoce a zelenina, nápoje k dispozici během celého dne. Čaje a sirupy jsou podávány ovocno-bylinné, džusy a mošty ředěné. Voda je
samozřejmostí.
Změna jídelníčku vyhrazena.


