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Pondělí 25.4.2022
chléb, Rama máslová, džem jahoda/meruňka, ovoce, kakao/čaj/ovocný nápoj/vodapřesnídáv.
obsahuje alergeny: 01,07

maďarská drůbeží polévkapolévka
obsahuje alergeny: 07,09

filet tresky tmavé ve vaječné omeletě s pečený bramborem a zeleninou Andalusie, ovoce, čaj/ovocný
nápoj/voda

oběd

obsahuje alergeny: 03,04,07

rustikální bageta s pohankou, lučina, zelenina, mléko/čaj/ovocný nápoj/vodasvačina
obsahuje alergeny: 01,06,07,11

Úterý 26.4.2022
obložený tmavý toustový chléb (Flora, plátkový sýr, šunka, vejce, zelenina), bílá káva/čaj/ovocný nápoj/vodapřesnídáv.
obsahuje alergeny: 01,03,07

cibulová polévka s bramborempolévka
obsahuje alergeny: 07

hovězí maso po znojemsku, jasmínová rýže, ovoce, čaj/ovocný nápoj/vodaoběd
obsahuje alergeny: 10

banán, REJ celozrnná sušenka, mléko/čaj/ovocný nápoj/vodasvačina
obsahuje alergeny: 01,06,07,12

Středa 27.4.2022
bílý jogurt, celozrnné müsli s mrazem sušenými jahodami, ovoce, kakao/čaj/ovocný nápoj/vodapřesnídáv.
obsahuje alergeny: 01,06,07

fazolová polévka s krutonkypolévka
obsahuje alergeny: 01

krůtí rolka á la bažant, gratinované brambory, ovoce, čaj/ovocný nápoj/vodaoběd
obsahuje alergeny: 07

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

Čtvrtek 28.4.2022
KNUSPI křehký chléb, kukuřice Bonduelle super sweet, bílá káva/čaj/ovocný nápoj/vodapřesnídáv.
obsahuje alergeny: 01,07

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

těstoviny s kuřecím masem a špenátovými listy, ovoce, čaj/ovocný nápoj/vodaoběd
obsahuje alergeny: 01,03,07

jogurtový nápoj Sportík bifido vanilka, francouzská bulka, ovoce, čaj/ovocný nápoj/vodasvačina
obsahuje alergeny: 01,07

Pátek 29.4.2022
moučník Křehký perník, ovoce, kakao/čaj/hruškový mošt/vodapřesnídáv.
obsahuje alergeny: 01,03,07

zeleninová polévka se špaldovou krupičkou a vejcempolévka
obsahuje alergeny: 01,03,09

sekaná s pohankou a červenou čočkou, brambory, salát Coleslaw, čaj/hruškový mošt/vodaoběd
obsahuje alergeny: 03,07,09

kaiserka s mákem/se sezamem, pomazánka z krabích tyčinek, lučiny a pórku, zelenina, mléko/čaj/hruškový
mošt/voda

svačina

obsahuje alergeny: 01,04,07,11
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Seznam alergenů: Obiloviny obsahující lepek    
Vejce                         
Ryby                          
Sójové boby (sója)            
Mléko

09 
10 
11 
12

Celer                         
Hořčice                       
Sezamová semena               
Oxid siřičitý a siřičitany
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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.


