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tyto alergeny:        tyto alergeny: 

   

_____________________________________________________________________________________________________ 

  3.2. / cibulačka se sýrem 1,6,7 Krůtí nudl. po čínsku, rýže, ovoce   1,7 

  4.2. / zel. s kuskusem   1,6,9           Přír. vepř. plátek, brambory, hrášek s kukuřicí 1,6,7 

  5.2. / čočková                 6,7  Žemlovka s tvarohem a jablky   1,3,6,7 

  6.2. / masová s vejci  3,9  Špagety po veronsku, sýr,    1,7  

  7.2. / dýňový krém         1,6,7          Kuř. roláda se šun. a sýr., bram. kaše, zel. sal. 6,7  

_____________________________________________________________________________________________________  

10.2. – 14.2.  jarní prázdniny – nevaří se  

_____________________________________________________________________________________________________    

17.2. / zel. s rýž. nudl.    9  Zvěřinový guláš, houskový knedlík, ovoce  1,3,7 

18.2. / česneková     Masové lasagne se zeleninou   1,6,7 

19.2. / pórková               6,7            Losos na másle, bram. kaše, zel. salát   4,6,7   

20.2. / zeleninová 6,7,9 Debrecínská vepř. kýta, rýže, obloha  1 

21.2. / fazolová              6,7  Vepř. pečeně, labské knedlíky, špenát  1,3,6,7 

_____________________________________________________________________________________________________  

24.2. / hrachová 6,7  Bramborové šišky s mákem, ovoce   1,7 

25.2. / z rybího filé 1,4,6,7 Hovězí svíčková, houskový knedlík   1,3,7,9   

26.2. / zelnačka 1,6,7,12 Zapeč. květák se sýrem, bram. kaše, obloha   3,7 

27.2. / drůb. s těst. 1,6,9 Kuřecí na paprice, špecle    1,3,7 

28.2. / zel. s drožď.knedl.1,3,6,7,9 Hrachová kaše, klobása, kys. okurka, chléb  1 

____________________________________________________________________________________________________  

 

Každý den se k jídlu podává čaj nebo vitamínový nápoj, voda, ochucené nebo neochucené mléko. 

 

Strava je určena k okamžité spotřebě. 

 
Změna jídelníčku vyhrazena. 
  

 

 

 



 

      

  SEZNAM ALERGENŮ 
 

publikovaný ve směrnici 2000/89 ES od 13.12.2014 směrnicí 1169/2011 EU 

 
1. OBILOVINY OBSAHUJÍCÍ LEPEK (pšenice, žito, ječmen, oves, špalda, kamut nebo jejich hybridní 

odrůdy a výrobky z nich) 

2. KORÝŠI a výrobky z nich 

3. VEJCE a výrobky z nich 

4. RYBY a výrobky z nich 

5. PODZEMNICE OLEJNÁ (arašídy) a výrobky z nich 

6. SÓJOVÉ BOBY (sója) a výrobky z nich 

7. MLÉKO a výrobky z něj včetně laktózy 

8. SKOŘÁPKOVÉ PLODY (mandle, lískové ořechy, vlašské ořechy, kešu ořechy, pekanové ořechy, para 
ořechy, pistácie, makadamie a výrobky z nich) 

9. CELER a výrobky z něj 

10. HOŘČICE a výrobky z ní 

11. SEZAMOVÁ SEMENA a výrobky z nich 

12. OXID SIŘIČITÝ A SIŘIČITANY (v koncentracích vyšších 10 mg, ml/kg, l, vyjádřeno SO2) 

13. VLČÍ BOB (LUPINA) a výrobky z něj 

14. MĚKKÝŠI a výrobky z nich 
 

 
 
 

 
 

 


