
Pondělí 24.2.
SNÍDANĚ Domácí musli    , řecký jogurt  , med
SVAČINA I Zeleninový tvaroh  , knackebrot 
OBĚD Zapečené brokolicové brambory  , strouhaný sýr 
SVAČINA II Smoothie kakao s banánem 
VEČEŘE Cuketové ragů, jasmínová rýže

Úterý 25.2.
SNÍDANĚ Budapešťská pomazánka  , celozrnné pečivo 
SVAČINA I Špenátová polévka se smetanou   
OBĚD Pohankové karbanátky s mrkví a bylinkami , šťouchané brambory s libečkem 
SVAČINA II Rajčatový salát s mozzarellou 
VEČEŘE Tofu se zeleninou a červenou čočkou  , jasmínová rýže

Středa 26.2.
SNÍDANĚ Obložené bulky se sýrem a zeleninou    , cherry rajčátka
SVAČINA I Salát z pečených paprik s ovčím sýrem 

OBĚD Zapečený lilek s parmazánem a zeleninou   , rýže basmati s dýňovými
semínky

SVAČINA II Čerstvé ovoce s mandlovými lupínky 
VEČEŘE Cizrna s fazolí, sójový grilovaný párek   , chléb  , okurek

Čtvrtek 27.2.
SNÍDANĚ Rýžová kaše se sušenými švestkami, lískovými oříšky a medem   
SVAČINA I Rajčata plněná tvarohovou pomazánkou  , rýžový chléb
OBĚD Cizrnové kuličky  , rajská omáčka , bramborové nočky 
SVAČINA II Cottage s čerstvou zeleninou  , knackebrot 
VEČEŘE Zapečené bezlepkové těstoviny s tempehem a hlívou 

Pátek 28.2.
SNÍDANĚ Sýrový salát  , žitný kváskový chléb 
SVAČINA I Smoothie jahoda  
OBĚD Kynuté knedlíky s povidly   , sladký jogurtový přeliv 

SVAČINA II Sýrové rolky plněné hráškovou pomazánkou s žervé  , celozrnný rohlík

VEČEŘE Pečené tofu  , dušené kedlubnové zelí , vařené brambory

Sobota 29.2.
SNÍDANĚ Rajčatová pomazánka  , celozrnný rohlík 
SVAČINA I Dýňový krém s krutóny a sýrem    
OBĚD Rizoto se žampiony a fazolkami adzuki
SVAČINA II Salát z červené řepy se sýrem feta 
VEČEŘE Papriky plněné zeleninou , rýžové těstoviny s červenou cibulkou
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SEZNAM POTRAVINOVÝCH
ALERGENŮ,

které podléhají legislativnímu označování
dle směrnice 1169/11 EU

 

 CELER

a výrobky z něj

 HOŘČICE

a výrobky z ní

 KORÝŠI

a výrobky z nich

 MĚKKÝŠI

a výrobky z nich

 MLÉKO

a výrobky z nich

 OBILOVINY OBSAHUJÍCÍ LEPEK



pšenice, žito, ječmen, oves, špalda, kamut nebo
jejich hybridní odrůdy a výrobky z nich

 OXID SIŘIČITÝ A SIŘIČITANY

a koncentracích vyšších než 10mg, ml/kg,
vyjádřeno SO2

 PODZEMNICE OLEJNÁ (ARAŠÍDY)

a výrobky z nich

 RYBY

a výrobky z nich

 SEZAMOVÁ SEMENA (SEZAM)

a výrobky z nich

 SKOŘÁPKOVÉ PLODY (OŘECHY)

mandle, lískové ořechy, vlašské ořechy, kešu
ořechy, pekanové ořechy, para ořechy, pistácie,
makademie a výrobky z nich

 SÓJOVÉ BOBY (SÓJA)

a výrobky z nich



 VEJCE

a výrobky z nich

 VLČÍ BOB, (LUPINA)

a výrobky z něj


