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1.2. - 8.2.2019 Pololetní a jarní prázdniny. Vaříme od 11.2.2019
Pórková polévka s krupičkou, file na másle, brambory, okurkový salát, čaj. (A:
01,04,06,07,09)
Polévka z míchaných luštěnin, buchty s ovocnou a tvarohovou náplní, kakao. (A:
01,03,06,07,09)
Polévka z míchaných luštěnin, zeleninový salát s tuňákem, chléb. (A: 01,04,06,07,09)
Hovězí nudlová polévka, rajská omáčka, hovězí maso vařené, kolínka, jablko, čaj. (A:
01,03,06,09)
Hovězí nudlová polévka, rajská omáčka, hovězí maso vařené, houskový knedlík,
jablko, čaj. (A: 01,03,06,07,09)
Bramborová polévka s pohankou, hrachová kaše, vejce, čalamáda, chléb,tyčinka žáci, sirup. (A: 01,03,05,06,07,09,12)
Zeleninová polévka s bylinkovými noky, vepřové na kmíně, brambory, kompot, inst.čaj.
(A: 01,03,06,07,09,12)
Kroupová polévka, špagety s kuřecím masem a kečupem sypané sýrem,horký nápoj,
banán. (A: 01,06,07,09)
Čočková polévka, halušky s uzeným a zelím, čaj, jablko. (A: 01,06,07,09,12)
Zeleninová polévka s kuskusem, cikánská hovězí pečeně, rýže,jogurt, džus. (A:
01,06,07,09)
Kapustová polévka, čevabčiči, brambory, cibule, hořčice, sirup. (A: 01,06,09,10)
Polévka rychlá s vejci, horňácký vepřový guláš, špecle, jablko, čaj. (A: 01,03,06,09)
Polévka rychlá s vejci, horňácký vepřový guláš, rýže, čaj, jablko. (A: 01,03,09)
Polévka z file, játra na cibulce, rýže, tvaroh, inst.čaj. (A: 01,04,06,07,09)
Fazolová polévka, francouzské brambory, zelný salát s křenem, sirup. (A:
01,03,06,07,09)
Vývar s těstovinou, vysypaný ptáček, houskový knedlík, jablko, džus. (A:
01,03,06,07,09)
Vývar s těstovinou, vysypaný ptáček, rýže, džus, jablko. (A: 01,03,06,09)
Kulajda, vepřová pečeně po selsku, bramborové špalíčky, zelí, džus. (A:
01,03,06,07,09,12)

Jídlo obsahuje alergeny. Jejich čísla jsou uvedena v závorce za názvem jídla.
Seznam alergenů:
01 Obiloviny obsahující lepek
07 Mléko
03 Vejce
09 Celer
04 Ryby
10 Hořčice
05 Arašídy (podzemnice olejná)
12 Oxid siřičitý a siřičitany
06 Sójové boby (sója)

