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Jídelní lístek / Září 2022 

  Polévka obsahuje  Pokrmy obsahují 

  tyto alergeny:  tyto alergeny. 

 

 1.9. /   NEVAŘÍ SE 

 2.9. /  kapustová  7,9 Srbské rizoto, sýr, červená řepa, kyselá okurka 7 

 

 5.9. /  fazolová  6,7 Bramborové šišky s mákem, ovoce 1a,7 

 6.9. /  zelen. s oves. vločkami 1d,9 Masová koule, rajská omáčka, rýžové těstoviny 1a,1c,3,7,9 

 7.9. /  zelen. s vaječnou jíškou 1a,3,7,9 Smažený květák, brambory, tatarská omáčka, obloha 1a,1c,3,7,10 

 8.9. /  z rybího filé  1a,4,7,9 Kuřecí na paprice, houskový knedlík 1a,3,7,9 

 9.9. /  zeleninová s těstovinou 1a,3,7,9 Krůtí nudličky po mexicku, dušená rýže 1a,7 

 

12.9. /  zeleninová s pepit  6,9 Pečené kapustové karbenátky, bramborová kaše, obloha 1a,1c,3,7 

13.9. /  drůbeží s kapáním  1a,3,7,9 Kuřecí játra na cibulce, dušená rýže 1a,7 

14.9. /  květáková  7,9 Vepřová pečeně, bramborové knedlíky se špenátem, zelí 1a,7 

15.9. /  zeleninová s pohankou 9 Špagety s tuňákem, sýr 1a,4,7 

16.9. /  hrachová  6,7 Francouzské brambory, zelný salát 3,7 

 

19.9. /  hovězí s nudlemi  1a,9 Hovězí svíčková, houskový knedlík 1a,3,7,9 

20.9. /  čočková  6,7 Rýžový nákyp se švestkami 3,7 

21.9. /  zeleninová s bulgurem 1a,9 Chilli con carne, chléb 1a,3 

22.9. /  brokolicový krém  7,9 Krůtí plátek v cornflakes, bramborová kaše, obloha 1a,1c,3,7 

23.9. /  zelen. s rýžovými nudlemi  9 Štěpánská vepřová kýta, těstoviny 1a,3,7 

 

26.9. /  z cizrny  6 Přírodní kuřecí plátek, brambory, dušená zelenina 1a,7 

27.9. /  zelen. se smaž. hráškem 1a,3,9 Cikánská vepřová pečeně, rýže, obloha 1a,7  

 28.9. /   NEVAŘÍ SE – STÁTNÍ SVÁTEK 

 29.9. /  gulášová  1a,7,9 Vdolky s mákem, ovoce 1a,3,7 

30.9. /  pórková  1a,7,9 Filé s brokolicí a sýrem, bramborová kaše, kompot 1a,4,7,10 

 

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

Strava je určena k přímé spotřebě. Změna jídelníčku vyhrazena. 
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SEZNAM ALERGENŮ 

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

1. OBILOVINY OBSAHUJÍCÍ LEPEK 

1a) pšenice – např. špalda a kamut 

1b) žito  

1c) ječmen  

1d) oves 

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  

      8a) mandle, 8b) lískové ořechy, 8c) vlašské ořechy, 

      8d) kešu ořechy, 8e) pekanové ořechy, 8f) para ořechy, 

      8g) pistácie, 8h) 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 
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