
Pondělí 18.10.
SNÍDANĚ Pomazánka s mrkví a lněnými semínky  , celozrnný chléb 

SVAČINA I Banán s bílým jogurtem a mákem 

OBĚD Mrkvové pyré s plátky uzeného tofu   , jogurtový dip se semínky 
SVAČINA II Paprikový salát s olivami

VEČEŘE Robi nudličky s červenou řepou  , jasmínová rýže

Úterý 19.10.
SNÍDANĚ Granola s lískovými oříšky a kokosovým olejem   , bílý jogurt 

SVAČINA I Ovocný salát s goji a skořicí 

OBĚD Pečené uzené tofu s bylinkami  , grilované žampiony, rýže natural
SVAČINA II Míchaný salát s čínským zelím

VEČEŘE Pečená zelenina se seitanem  , pohanka s jáhly

Středa 20.10.
SNÍDANĚ Kořeněná rýžová kaše s jablky, ghí a javorovým sirupem 

SVAČINA I Kiwi s jablky a sušenými brusinkami 

OBĚD Pohankový kuba s kysaným zelím a kousky uzeného tofu 

SVAČINA II Rajčatový salát s feta sýrem 

VEČEŘE Pečená máslová dýně na česneku, s mandlemi  , olivová rýže

Čtvrtek 21.10.
SNÍDANĚ Celerová pomazánka   , žitný kváskový chléb 

SVAČINA I Bílý jogurt s oříšky a semínky  

OBĚD Zapečené brambory s hermelínem  , bramborový špalíček se sýrem   
SVAČINA II Salát z červené řepy se semínky

VEČEŘE Basmati rýže s petrželkou, gratinovaná mrkev, robi plátek 

Pátek 22.10.
SNÍDANĚ Obložená bageta s vegetariánským salámem   

SVAČINA I Tapioca puding s kokosovým mlékem, datlovým sirupem a mandl. lupínky 

OBĚD Cizrnové kari, pečený tempeh, jasmínová rýže 
SVAČINA II Okurkový salát s cibulí

VEČEŘE Brokolicové rizoto , pečené robi plátky se semínky 

Sobota 23.10.
SNÍDANĚ Avokádová pomazánka s ricottou  , celozrnný chléb 

SVAČINA I Smoothie s lesním ovocem a bílým jogurtem 

OBĚD Pečené uzené tofu se seznamem   , rýže natural

SVAČINA II Řecký salát 

VEČEŘE Vařený brambor, robi plátek se žampiony a rajčetem  , dip s bylinkami 

 Celer     Hořčice     Mléko     Obiloviny obsahující lepek     Oxid siřičitý a siřičitany     Podzemnice olejná

(Arašídy)     Sezamová semena (sezam)     Skořápkové plody (ořechy)     Sójové boby (sója)     Vlčí bob,
(Lupina)   
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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


