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12.4. pondělí Polévka bramborová s halušky   (obsahuje alergeny*: 1a, 9) 

 Hlavní jídlo čočka na kyselo, vejce, okurek, chléb rosický   (obsahuje alergeny*: 1a, b, c, 3) 

13.4. úterý Polévka hrachová s krutony   (obsahuje alergeny*: 1a, b, c, 9) 

 Hlavní jídlo máslový řízek se sýrem, bram. šťouchaný, mrkvový salát   (obsahuje alergeny*: 1a, b, c, 3, 7) 

14.4. středa Polévka krupicová s vejcem a zeleninou   (obsahuje alergeny*: 1a, 9, 3) 

 Hlavní jídlo kuře na smetaně se zeleninou, h. knedlík   (obsahuje alergeny*: 1a, b, c, 7, 9, 3) 

15.4. čtvrtek Polévka kroupová se zeleninou   (obsahuje alergeny*: 1a, d, 9) 

 Hlavní jídlo hovězí guláš, bulgur   (obsahuje alergeny*: 1a) 

16.4. pátek Polévka z červené čočky   (obsahuje alergeny*: 1a, 9) 

 Hlavní jídlo zeleninové rizoto se sýrem, okurkový salát   (obsahuje alergeny*: 7) 

19.4. pondělí Polévka kulajda   (obsahuje alergeny*: 1a, 7, 3) 

 Hlavní jídlo smažené rybí filé, bram. kaše, kompot   (obsahuje alergeny*: 1a, b, c, 3, 7, 4) 

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

 Hlavní jídlo hovězí na zelenině/brokolice, květák, karotka/, basmati rýže   (obsahuje alergeny*: 1a) 

21.4. středa Polévka rajčatová s nudl.   (obsahuje alergeny*: 1a, 9) 

 Hlavní jídlo kuskus s kuř. masem, hráškem a mrkvičkou, str. sýr, míchaný salát   (obsahuje alergeny*: 7) 

22.4. čtvrtek Polévka zeleninová s ovesn. vločkama   (obsahuje alergeny*: 1a, d, 9) 

 Hlavní jídlo vepřová v kapustě, brambor   (obsahuje alergeny*: 1a, 7) 

23.4. pátek Polévka slepičí s játrovou rýží   (obsahuje alergeny*: 1a, b, c, 7, 3, 9) 

 Hlavní jídlo žemlovka s jablky a tvarohem   (obsahuje alergeny*: 1a, 6, 3, 7) 

26.4. pondělí Polévka zeleninová s těstovinovou rýží   (obsahuje alergeny*: 1a, 9) 

 Hlavní jídlo cizrna na zelenině, konzumní chléb   (obsahuje alergeny*: 1a, b, c, 9) 

27.4. úterý Polévka hrstková   (obsahuje alergeny*: 1a, d, 9) 

 Hlavní jídlo španělský ptáček, jasmínová rýže   (obsahuje alergeny*: 1a, 3, 7, 10) 

28.4. středa Polévka zeleninová s pohankou   (obsahuje alergeny*: 1a, 9) 

 Hlavní jídlo zap. těstoviny s květákem a masem, červená řepa   (obsahuje alergeny*: 1a, 3, 7) 

29.4. čtvrtek Polévka květáková   (obsahuje alergeny*: 1a, 9) 

 Hlavní jídlo králík na žampionech, tarhoňa   (obsahuje alergeny*: 1a, 9) 

30.4. pátek Polévka drůbková s kapáním   (obsahuje alergeny*: 1a, 3, 9) 

 Hlavní jídlo fazolové lusky na kyselo, brambor, vejce   (obsahuje alergeny*: 1a, 7, 3) 

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
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