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Přesnídávka
Pondělí

Oběd

Svačina

1. Mléko s cereáliemi(obsahuje: 7,1a,1b)
čaj s citrónem, ovocný čaj

- Polévka brokolicová(obsahuje: 7,1a)
1. červená čočka na indický způsob,vařené vajíčko,okurka kyselá(obsahuje: 12)
čaj s citrónem

1. Chléb, s pomazánkovým máslem a pažitkou
(obsahuje: 7,1a)
2. ovoce
kakao granko(obsahuje: 6,7)

1. Chléb, pomazánka sýrová(obsahuje: 7,1a)
2. ovoce
kakao, čaj s citrónem(obsahuje: 6,7)

- Polévka vločková(obsahuje: 7,9,1d)
1. pečené karbanátky, bramborovo-celerová kaše, zeleninový salát(obsahuje:
3,7,9,12,1a)
ovocný čaj

1. Rohlík, s máslem(obsahuje: 7,1a)
2. paprika
čaj s citrónem

06.12.
Úterý
07.12.
Středa

1. Rohlík, pomazánka tvarohová s mrkví(obsahuje: - Hovězí vývar se zeleninou a kroupami(obsahuje: 9,1a)
7,1a)
1. kuřecí nudličky na kari, dušená rýže(obsahuje: 7)
2. rajče
čaj s citrónem
mléko, ovocný čaj(obsahuje: 7)

1. Chléb, s medovým máslem(obsahuje: 7,1a)
2. ovoce
kakao(obsahuje: 6,7)

1. Chléb, drožďová pomazánka(obsahuje: 3,7,1a)
2. ovoce
bikava, čaj s citrónem(obsahuje: 6,7)

- Zeleninový vývar s jáhlami(obsahuje: 9,1a)
1. mořská ryba pečená na másle a bylinkách, vařené brambory s petrželkou
(obsahuje: 4,7,1a)
ovocný čaj

1. Rohlík, s máslovou ramou(obsahuje: 7,1a)
2. mrkev
čaj s citrónem

1. Rohlík, pomazánka šunková(obsahuje: 7,1a)
2. okurka salátová
mléko, ovocný čaj(obsahuje: 7)

- Zeleninový vývar s kapáním(obsahuje: 3,7,9,1a)
1. vepřová pečeně, bramborové knedlíky, kysané zelí(obsahuje: 1a)
čaj s citrónem

1. Chléb, s pomazánkovým máslem(obsahuje:
7,1a)
2. ovoce
čaj s medem

08.12.
Čtvrtek
09.12.
Pátek
10.12.
Legenda - alergeny:
03 - Vejce a výrobky z nich.
04 - Ryby a výrobky z nich.
06 - Sójové boby (soja) a výrobky z nich.

07 - Mléko a výrobky z něj.
09 - Celer a výrobky z něj.
12 - Oxid siřičitý a siřičitany v koncentracích nad 10 mg/kg - 10 mg/l.
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