
Pondělí 29.11.
SNÍDANĚ Tvarohová pomazánka s bylinkami  , celozrnný chléb  , salátová okurka
SVAČINA I Ovocný míchaný salát se skořicí
OBĚD Vařený brambor, robi směs s rajčaty 
SVAČINA II Cizrnový salát
VEČEŘE Zeleninové rizoto s kousky tempehu  , parmazán 

Úterý 30.11.
SNÍDANĚ Pohanková kaše se strouhaným jablkem a agáve sirupem  , vlašské oříšky 
SVAČINA I Banánové smoothie s malinami a chia semínky  
OBĚD Zeleninové kari s bramborem a kokosovým mlékem  , rýže natural
SVAČINA II Míchaný salát z čínského zelí s hráškem
VEČEŘE Pečená dýně se sušenými rajčaty, jáhly

Středa 1.12.
SNÍDANĚ Domácí granola  , bílý jogurt 
SVAČINA I Kiwi s ananasem a strouhaným kokosem 
OBĚD Dušené červené zelí, bramborové nočky  , grilované tofu 
SVAČINA II Šopský salát 
VEČEŘE Pečené papriky, plněné feta sýrem  , jasmínová rýže

Čtvrtek 2.12.
SNÍDANĚ Cuketová tofu pomazánka  , žitný kváskový chléb 
SVAČINA I Strouhaná mrkev s ananasem a medem
OBĚD Zapečená brokolice s uzeným sýrem a brambory 
SVAČINA II Rajčatový salát s cibulí a pažitkou
VEČEŘE Rýžová směs s grilovanými žampiony, hráškem a robi nudličkami 

Pátek 3.12.
SNÍDANĚ Ovesné vločky s oříšky a sušeným ovocem    , bílý jogurt 
SVAČINA I Okurky plněné tvarohovou pomazánkou  , knackebrot 
OBĚD Kroupové rizoto s červenou řepou a parmazánem 
SVAČINA II Zelný salát s mrkví
VEČEŘE Pečená zelenina s uzeným tempehem  , rýže natural s dýňovými semínky

Sobota 4.12.
SNÍDANĚ Pomazánka s mrkví a lněnými semínky  , celozrnný chléb 
SVAČINA I Smoothie s lesním ovocem a bílým jogurtem 
OBĚD Žampionová omáčka, basmati rýže, tofu  
SVAČINA II Rajčatovo paprikový salát
VEČEŘE Briošky s brynzou a zakysanou smetanou  
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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


