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2.8. pondělí Polévka zeleninová s halušky   (obsahuje alergeny*: 1a, 9, 12) 

 Hlavní jídlo hrachová kaše, krkovice, chléb rosický, okurek   (obsahuje alergeny*: 1a, b, c, 10, 12) 

3.8. úterý Polévka bramborová s hráškem   (obsahuje alergeny*: 1a, 9) 

 Hlavní jídlo masové koule v rajčatové omáčce, těstoviny   (obsahuje alergeny*: 1a, b, c, 3, 7) 

4.8. středa Polévka květáková   (obsahuje alergeny*: 1a, 9) 

 Hlavní jídlo hovězí v mrkvi, brambor   (obsahuje alergeny*: 1a) 

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

 Hlavní jídlo králík na smetaně, h. knedlík   (obsahuje alergeny*: 1a, 7, 3, 9) 

6.8. pátek Polévka slepičí s nudlemi   (obsahuje alergeny*: 1a, 9) 

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

9.8. pondělí Polévka rajčatová s těst. rýží.   (obsahuje alergeny*: 1a, 9) 

 Hlavní jídlo losos na másle a bylinkách, bram. kaše, kompot   (obsahuje alergeny*: 4, 7) 

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

 Hlavní jídlo mexický hov. guláš s hrášk. rýží a sýrem   (obsahuje alergeny*: 1a, 7) 

11.8. středa Polévka kmínová se zeleninou   (obsahuje alergeny*: 1a, 9) 

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

12.8. čtvrtek Polévka fazolová   (obsahuje alergeny*: 1a, 9) 

 Hlavní jídlo krůtí paprikáš, bram. knedlík   (obsahuje alergeny*: 1a, 7, 13) 

13.8. pátek Polévka rybí se zeleninou a opékanou houskou   (obsahuje alergeny*: 1a, b, c, 9, 4) 

 Hlavní jídlo koláč s tvarohem, povidly a mákem   (obsahuje alergeny*: 1a, 3, 7) 

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

 Hlavní jídlo fazolový guláš se zelím, ros. chléb   (obsahuje alergeny*: 1a, b, c) 

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

 Hlavní jídlo vepřová na kmíně, bulgur   (obsahuje alergeny*: 1a, 7) 

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

 Hlavní jídlo hovězí špěpánská pečeně, duš. rýže   (obsahuje alergeny*: 1a, 3, 7) 

19.8. čtvrtek Polévka kulajda   (obsahuje alergeny*: 1a, 7, 3) 

 Hlavní jídlo kuřecí roláda se šunkou a sýrem, bram. kaše, ovocný salát   (obsahuje alergeny*: 1a, 7) 

20.8. pátek Polévka hrstková   (obsahuje alergeny*: 1a, d, 9) 

 Hlavní jídlo těstoviny se špenátem, sýrem a smetanou   (obsahuje alergeny*: 1a, 7) 

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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