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22.3. pondělí Polévka brokolicový krém se smetanou   (obsahuje alergeny*: 1a, 7, 9) 

 Hlavní jídlo Fish & Chips z aljašské tresky, bram. kaše, salát z čer. řepy   (obsahuje alergeny*: 1a, 4, 7, 10) 

23.3. úterý Polévka česneková s vejci a bramborem   (obsahuje alergeny*: 1a, 3, 9) 

 Hlavní jídlo záhorácký závitek se zelím, bram. knedlík   (obsahuje alergeny*: 1a, 12, 10) 

24.3. středa Polévka bramborová s halušky   (obsahuje alergeny*: 1a, 9) 

 Hlavní jídlo vepřová játra na cibulce, h. knedlík   (obsahuje alergeny*: 1a, b, c, 3, 7) 

25.3. čtvrtek Polévka fazolových lusků   (obsahuje alergeny*: 1a, 9, 7) 

 Hlavní jídlo smažené krůtí prsa, brambor s paž. ,mích. salát a mozarellou   (obsahuje alergeny*: 1a, b, c, 3,

7) 

26.3. pátek Polévka gulášová se zeleninou   (obsahuje alergeny*: 1a, 9) 

 Hlavní jídlo ovocný táč švestkový   (obsahuje alergeny*: 1a, 3, 7) 

29.3. pondělí Polévka slepičí s těstovinou   (obsahuje alergeny*: 1a, 9) 

 Hlavní jídlo fazole na kyselo, vrabec, okurek, chléb konzumní   (obsahuje alergeny*: 1a, b, c, 10) 

30.3. úterý Polévka čočková   (obsahuje alergeny*: 1a, 9) 

 Hlavní jídlo čevabčiči, bram. kaše, mrkvový salát s ananasem   (obsahuje alergeny*: 1a, b, c, 10, 7) 

31.3. středa Polévka zeleninová se sýrovým kapáním   (obsahuje alergeny*: 1a, 3, 7, 9) 

 Hlavní jídlo masová omáčka se zeleninou, h. knedlík   (obsahuje alergeny*: 1a, 3, 7, 9) 

Seznam alergenů v souladu s Nařízením č. 1169/2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům:

1 obiloviny obsahující lepek (1a - pšenice, 1b - žito, 1c - ječmen, 1d - oves, 1e - špalda, 1f - kamut, 1g - jejich hybridní odrůdy)

2 korýši

3 vejce

4 ryby

5 arašídy

6 sójové boby

7 mléko

8 skořápkové plody (8a - mandle, 8b - lískové ořechy, 8c - vlašské ořechy, 8d - kešu ořechy, 8e - pekanové ořechy, 8f - para ořechy,

                                 8g - pistácie, 8h - makadamie)

9 celer

10 hořčice

11 sezamová semena

12 oxid siřičitý

13 vlčí bob

14 měkkýši

jídelníček stastavil(a) za kvalitu jídel odpovídá
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