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Pátek 1.10.2021
Čaj, mléko, műsli, houska, jogurt, jablkosnídaně
obsahuje alergeny: 01,03,07

Slaninová houska, rama, sýr goudapřesnídáv.
obsahuje alergeny: 01,03,07,11

Chléb, pom.z nivy, perníksvačina od
obsahuje alergeny: 01,03,06,07,08

Polévka hrachová se smaž.hráškempolévka
obsahuje alergeny: 01,03,07,09,13

Hovězí maso na houbách, dušená rýžeoběd 1
obsahuje alergeny: 01,06,09

Mošt, sirup, mlékodoplněk
obsahuje alergeny: 07



01.10.2021 26.10.2021od do

Pondělí 4.10.2021
Čaj, mléko, máslová štola, džem, pitíčkosnídaně
obsahuje alergeny: 01,03,07

Chléb, rama, sýr, rajče, veka, pom. rybípřesnídáv.
obsahuje alergeny: 01,04,07

Rohlík, máslo, termixsvačina od
obsahuje alergeny: 01,03,07

Polévka rajská s kuskusempolévka
obsahuje alergeny: 03,07,09,13

Žebrácký kotlet se sýrem, brambor m.m., okurkaoběd 1
obsahuje alergeny: 01,03,07,10

Sirup, čaj, koktejl, mlékodoplněk
obsahuje alergeny: 07

Kuřecí maso na smetaně, rýževečeře
obsahuje alergeny: 01,07

Šáteček tvarohový , rohlík, máslo, mléko, sirup, ovoce2.večeře
obsahuje alergeny: 01,03,07

Úterý 5.10.2021
Čaj, mléko, műsli,  rohlík, máslo, nugetasnídaně
obsahuje alergeny: 01,03,05,06,07

Chléb, rama, vejce, zeleninapřesnídáv.
obsahuje alergeny: 01,03,07

Sýrová žemle, máslo, šunka, kedlubnasvačina od
obsahuje alergeny: 01,03,07

Polévka zeleninová s bulgurempolévka
obsahuje alergeny: 01,03,06,07,09,13

Segedínský guláš, houskový knedlíkoběd 1
obsahuje alergeny: 01,03,07,12

Kuskus s krabím masem a kukuřicíoběd 2
obsahuje alergeny: 01,03,04

Sirup, čaj, mléko, koláčekdoplněk
obsahuje alergeny: 01,03,07

Pečené kuřecí stehýnko, brambor, zeleninavečeře
obsahuje alergeny: 01,06

Chléb, rama, strouh.sýr, zelenina, sirup, mléko2.večeře
obsahuje alergeny: 01,03,05,07

Středa 6.10.2021
Čaj, kakao, chléb, rama,  paprika, croissantsnídaně
obsahuje alergeny: 01,03,05,06,07

Rohlík, máslo, nugeta, plátky pohankovépřesnídáv.
obsahuje alergeny: 01,06,07

Kobliha s mer.marm., termixsvačina od
obsahuje alergeny: 01,03,07

Polévka rybí, osmažená houskapolévka
obsahuje alergeny: 01,03,04,07

Kuřecí maso v sýrové omáčce, dušená rýže,oběd 1
obsahuje alergeny: 01,07

Sojový guláš, knedlík houskovýoběd 2
obsahuje alergeny: 01,03,06,07

Čaj, sirup, mléko, banándoplněk
obsahuje alergeny: 07

Balíčky - rohlík, salát. Pletýnka, rama, šunka, sýr. Oplatka.večeře
obsahuje alergeny: 01,03,07,08



01.10.2021 26.10.2021od do
Sirup2.večeře

Čtvrtek 7.10.2021
Čaj, mléko, cereálie,  kaiserka, máslo,snídaně
obsahuje alergeny: 01,03,05,06,07,11

Chléb, krůtí s vejci, rajče, sušenkapřesnídáv.
obsahuje alergeny: 01,03,06,10

Slaninová houska, rama, toust.sýr, sýr pl.svačina od
obsahuje alergeny: 01,03,07,11

Polévka slepičí s drobenímpolévka
obsahuje alergeny: 01,03,07,09

Uzená krkovice, čočka na kyselo, zelný salátoběd 1
obsahuje alergeny: 01,12

Mletý  vepř.řízek, zelenina mrkev s hráškem bond.oběd 2
obsahuje alergeny: 01,03

Čaj, mléko,doplněk
obsahuje alergeny: 01,03,06,07,08

Vepř.  maso, těstoviny se smetanou a špenátemvečeře
obsahuje alergeny: 01,03,07

Chléb, rama, str.sýr, sirup, mléko,  hruška2.večeře
obsahuje alergeny: 01,03,07

Pátek 8.10.2021
Čaj, bílá káva, kobliha, mandarinkasnídaně
obsahuje alergeny: 01,03,07

Chléb, pom. vaječná, houska, máslo, lučinapřesnídáv.
obsahuje alergeny: 01,03,07,10

Smetánek, žitná houska, rama, šunkasvačina od
obsahuje alergeny: 01,01b,03,07

Polévka brokolicovápolévka
obsahuje alergeny: 01,03,06,07,09,13

Kuřecí směs pikant, bulgur nebo čínské nudleoběd 1
obsahuje alergeny: 01,03,07,09

Čaj, mléko, sirup, jogurtdoplněk
obsahuje alergeny: 07



01.10.2021 26.10.2021od do

Pondělí 11.10.2021
Čaj, mléko, chléb, rama, sýr, paštika, cereální plátky, džemsnídaně
obsahuje alergeny: 01,03,05,07,11

Koláček, houska, sýr, paprikapřesnídáv.
obsahuje alergeny: 01,03,07

Rohlík, máslo, toust.sýr, přesnídávkasvačina od
obsahuje alergeny: 01,03,07

Polévka kuřecí s nudlemi, pečivopolévka
obsahuje alergeny: 01,03,07,09,13

Vepř.pečeně, zelí, bramborový knedlíkoběd 1
obsahuje alergeny: 01,03,12

Čaj, mléko, sirup, kobliha s marmeládoudoplněk
obsahuje alergeny: 01,03,07

Džuveč s kuřecím masem a sýrem, okurkavečeře
obsahuje alergeny: 07

Pomazánka masová s vejci, chléb, zelenina, sirup, mléko2.večeře
obsahuje alergeny: 01,03,07,10

Úterý 12.10.2021
Čaj, mléko, skořicová vrtule, houska, máslo, sýr lučina, rajčesnídaně
obsahuje alergeny: 01,03,07,08,11

Vaječná pomazánka, bílá veka, chléb, džempřesnídáv.
obsahuje alergeny: 01,03,04,07

Rohlík, rama, salámsvačina od
obsahuje alergeny: 01,03,07

Polévka květákovápolévka
obsahuje alergeny: 01,03,07,09,13

Vepřový debrecínský guláš,  houskový knedlík, těstovinyoběd 1
obsahuje alergeny: 01,03,06,07

Smažená ryba, brambor m.m., okurkový salátoběd 2
obsahuje alergeny: 01,03,04,07

Čaj, mléko, sirup, banándoplněk
obsahuje alergeny: 07

Šunkové flíčky zapečené, okurka, kečupvečeře
obsahuje alergeny: 01,03,07

Chléb, rama, sýr pl., paprika, sirup , mléko2.večeře
obsahuje alergeny: 01,03,07

Středa 13.10.2021
Čaj, kakao, oplatka, přesnídávka, sýr, rohlík, máslosnídaně
obsahuje alergeny: 01,03,07

Cer.houska, paštika, gervais, banán, džempřesnídáv.
obsahuje alergeny: 01,03,07,09,10

Chléb, rama, sýr strouh., paprikasvačina od
obsahuje alergeny: 01,03,07

Polévka bramborová, pečivopolévka
obsahuje alergeny: 01,03,07,09,13

Kuřecí maso na kari, rýže jasmínováoběd 1
obsahuje alergeny: 01,03,07

Zeleninový salát s vejcem a šunkou, cereální houskaoběd 2
obsahuje alergeny: 01,03,07,11

Čaj, mléko, mošt, sirup, mufínekdoplněk
obsahuje alergeny: 01,03,05,06,07

Balíčky - pletýnka, rama, šunka pizza, oplatka, mléčko, jablkovečeře
obsahuje alergeny: 01,03,05,06,07



01.10.2021 26.10.2021od do
Sirup2.večeře

Čtvrtek 14.10.2021
Čaj, mléko, műsli,  jogurt, houska, nugeta,snídaně
obsahuje alergeny: 01,03,05,06,07,08

Rohlík, máslo, sýr, mandarinka, lin.kolečkopřesnídáv.
obsahuje alergeny: 01,03,07

Chléb, rama, salám herk., okurka, cer. pl.svačina od
obsahuje alergeny: 01,03,07

Polévka frankfurtská, pečivopolévka
obsahuje alergeny: 01,03,07,09,13

Dukátové buchtičky s vanilkovým krémemoběd 1
obsahuje alergeny: 01,03,07

Zeleninová placička, brambor m.m., kompotoběd 2
obsahuje alergeny: 01,03,07

Čaj, mléko, koktejl, jogurtdoplněk
obsahuje alergeny: 07

Kuřecí řízek, brambor m.m., tatarkavečeře
obsahuje alergeny: 01,03,07,10

Veka, sýrová pom.s česnekem, sirup, mléko2.večeře
obsahuje alergeny: 01,03,07

Pátek 15.10.2021
Čaj, mléko, toust.sýr, rohlík, jogurt, korbáčeksnídaně
obsahuje alergeny: 01,03,07

Koláč moravský, rohlík, máslo, sýr gouda, šunkapřesnídáv.
obsahuje alergeny: 01,03,07

Chléb rybí, paprika, jablkosvačina od
obsahuje alergeny: 01,03,07

Polévka drožďová, pečivopolévka
obsahuje alergeny: 01,03,06,07,09,13

Boloňské špagety, sýroběd 1
obsahuje alergeny: 01,03,07

Čaj, mléko, mošt, jablko, sirupdoplněk
obsahuje alergeny: 07
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Pondělí 18.10.2021
Čaj, mléko, oplatka , rohlík, máslo, sýr tavený,snídaně
obsahuje alergeny: 01,03,07,08,11

Paštika, chléb, rama, paprikapřesnídáv.
obsahuje alergeny: 01,03,07,09,10

Donut, jablko, smetáneksvačina od
obsahuje alergeny: 01,03,05,06,07

Čočková, pečivopolévka
obsahuje alergeny: 03,07,09,13

Bratislavská vepř.plec se smetanou a hráškem, houskový knedlíkoběd 1
obsahuje alergeny: 01,03,07,09,10

Čaj, mléko, sirup, jogurt ovocnýdoplněk
obsahuje alergeny: 07

Smažený karbanátek, brambor m.m., okurka,večeře
obsahuje alergeny: 01,03,07

Obložený chléb, paprika,  sirup, mléko2.večeře
obsahuje alergeny: 01,03,07

Úterý 19.10.2021
Čaj, kakao, mléko, rohlík, rama, sýr uzenýsnídaně
obsahuje alergeny: 01,03,04,05

Mufínek, jablko, hermelínek, rohlíkpřesnídáv.
obsahuje alergeny: 01,03,05,06,07,08

Chléb, rama, vejce, paprika, okurkasvačina od
obsahuje alergeny: 01,03,07

Zeleninovápolévka
obsahuje alergeny: 01,03,06,07,09,13

Kuřecí stehýnko, bramborová kaše m.m., kompotoběd 1
obsahuje alergeny: 01,03,07

Rýžový nákyp s ovocem, cukremoběd 2
obsahuje alergeny: 01,07

Čaj, mléko, koktejl, sirup, mandarinkadoplněk
obsahuje alergeny: 07

Vepřové maso na česneku, bramborový knedlíkvečeře
obsahuje alergeny: 01,03,07

Šáteček s marm., mléko, sirup, ovoce2.večeře
obsahuje alergeny: 01,03,07

Středa 20.10.2021
Čaj, bílá káva, mléko, rohlík, džem, máslo, toust.sýr, slaninová houskasnídaně
obsahuje alergeny: 01,03,07

Chléb, rama, korbáček, rajče, jogurtpřesnídáv.
obsahuje alergeny: 01,03,07

Houska, šunka, lučina, paprikasvačina od
obsahuje alergeny: 01,03,07

Kuřecí s nudlemipolévka
obsahuje alergeny: 01,03,06,07,09,13

Hovězí  guláš, knedlík houskový nebo rýžeoběd 1
obsahuje alergeny: 01,03,07,09

Fleky s angl.slaninou a zelímoběd 2
obsahuje alergeny: 01,03,07,12

Čaj, mléko, sirup, mošt, smetánekdoplněk
obsahuje alergeny: 07

Balíčky - bageta, rama, šunka, sýr. Oplatka, jogurtvečeře
obsahuje alergeny: 01,03,05,06,07



01.10.2021 26.10.2021od do
Sirup2.večeře

Čtvrtek 21.10.2021
Čaj, mléko, oplatka , rohlík, rama, korbáček, paprika,snídaně
obsahuje alergeny: 01,03,07

Rohlík, salát camping, sýr, jablko, cereáliepřesnídáv.
obsahuje alergeny: 01,03,05,07,08

Chléb, máslo, paštika, zeleninasvačina od
obsahuje alergeny: 01,03,07,09,10

Polévka vločková se zeleninou, pečivopolévka
obsahuje alergeny: 01,03,06,07,09,13

Smažený kuřecí řízek, brambor m.m, tatarka, salát z čínského zelíoběd 1
obsahuje alergeny: 01,03,06,07,10

Koprová omáčka, vejce, houskový knedlíkoběd 2
obsahuje alergeny: 01,03,06,07

Čaj, sirup, mošt, mléko, mufínekdoplněk
obsahuje alergeny: 01,03,07

Těstoviny s kuř.masem a paprikou, sýr, sombrero salátvečeře
obsahuje alergeny: 01,03,07

Jogurt, hřeben, sirup, mléko2.večeře
obsahuje alergeny: 01,03,05,06,07

Pátek 22.10.2021
Čaj, mléko, veka, chléb, pom.z nivy, rajče, cereál.pl.,snídaně
obsahuje alergeny: 01,03,07

Mufínek, rohlík, máslo, džempřesnídáv.
obsahuje alergeny: 01,05,06,07

Houska, rama, šunka, sýr plátkysvačina od
obsahuje alergeny: 01,03,07,08,11

Hovězí s nudlemi a zeleninou, pečivopolévka
obsahuje alergeny: 01,03,06,07,09,13

Mleté maso, rajská omáčka, těstovinyoběd 1
obsahuje alergeny: 01,03,07,09

Čaj, mléko, sirup, jablko, műsli tyčinkadoplněk
obsahuje alergeny: 01,03,05,06,07,08



01.10.2021 26.10.2021od do

Pondělí 25.10.2021
Čaj, mléko, cereálie čoko,  houska, máslosnídaně
obsahuje alergeny: 01,03,07

Chléb, pom.salámová, paprikapřesnídáv.
obsahuje alergeny: 01,03,07

Sýr, rohlík,  šáteček tvarohový, rohlíksvačina od
obsahuje alergeny: 01,03,07

Polévka pórková, smaž. hrášekpolévka
obsahuje alergeny: 01,06,09

Vepř.maso na šp.zp., houskový knedlíkoběd 1
obsahuje alergeny: 01,03,07,09,10

Sirup, mléko, kokteil, čaj, banándoplněk
obsahuje alergeny: 07

Studentský řízek,brambor, m.m., okurka, tatarkavečeře
obsahuje alergeny: 01,03,07,10

Chéb pom.rybí, paprika, jablko, sirup, mléko2.večeře

Úterý 26.10.2021
Čaj, kakao, chléb, rama, strouh sýr, paprika,  nugetasnídaně
obsahuje alergeny: 01,03,05,06,08

Rohlík, sýr tavený,  máslo, šunka, pl. cer.přesnídáv.
obsahuje alergeny: 01,03,07,08,11

Oválek s van.krémem, jablkosvačina od
obsahuje alergeny: 01,03,07

Polévka zeleninová s kapánímpolévka
obsahuje alergeny: 01,03,09,13

Plněný bramborový knedlík, zelíoběd 1
obsahuje alergeny: 01,03

Čaj, jablko, mlékodoplněk
obsahuje alergeny: 07

01 
01b
03 
04 
05 
06 
07

Seznam alergenů: Obiloviny obsahující lepek    
Obiloviny - žito              
Vejce                         
Ryby                          
Arašídy (podzemnice olejná)   
Sójové boby (sója)            
Mléko

08 
09 
10 
11 
12 
13

Ořechy, mandle, pistácie      
Celer                         
Hořčice                       
Sezamová semena               
Oxid siřičitý a siřičitany    
Vlčí bob


