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pro strávníky: 

obsahuje tyto sledované 
alergenyP O N D Ě L Í  -  16.3.2020 - (pro: děti)

přesnídávka 1j, 1p, 1žchléb Konzumní pšeni čno - žitný, (Karlovarská pekárna, s.r.o)
7pomazánka mrkvová
xpažitka
1j, 1ž, 7caro
xovoce  (dle aktuální nabídky)

oběd 1p, 7, 9polévka kmínová se zeleninou
1pvepřové maso dušené v kapust ě

xbrambor va řený
xčaj ovocný

svačina 1j, 1p, 6, 7houska ražená - pšeni čné pečivo (Karlovarská pekárna, s.r.o)
7pomazánka z lu činy a bylinek
xrajče cherry červené
xčaj bylinné pohlazení

obsahuje tyto sledované 
alergenyÚ T E R Ý  -  17.3.2020 - (pro: děti)

přesnídávka 1j, 1p, 1žchléb Konzumní pšeni čno - žitný, (Karlovarská pekárna, s.r.o)
7, 9pomazánka z va řeného kr ůtího masa
xpaprika červená - čerstvá
1j, 1ž, 7bílá káva
xovoce  (dle aktuální nabídky)

oběd 1p, 3, 7, 9polévka zeleninová s drož ďovými knedlí čky
1p, 3, 6hovězí pečeně pražská
xrýže dlouhozrnná
xčaj bylinné pohlazení

svačina xknuspi plátek kaštanový
7šlehaný bílý jogurt (Statek Bor) s bor ůvkami
xovoce  (dle aktuální nabídky)

obsahuje tyto sledované 
alergenyS T Ř E D A  -  18.3.2020 - (pro: děti)

přesnídávka 1š, 7kaše špaldová sypaná mletými slune čnicovými semínky
xčaj ovocný
xovoce  (dle aktuální nabídky)

oběd 1, 7polévka česneková s chlebovými krutonky
1p, 7kuřecí papání (t ěstoviny, pór, sýr, smetana)
12salát z hlávkového zelí a mrkvi čky
xčaj ovocný

svačina 1p, 1žchléb toustový tmavý (celozrnný)
7máslo pomazánkové
xovocný mix (dle sezóny)
7mléko čerstvé (Statek Bor)

obsahuje tyto sledované 
alergenyČ T V R T E K  -  19.3.2020 kyti čkový den (pro: děti)

přesnídávka 1j, 1p, 1žchléb Konzumní pšeni čno - žitný, (Karlovarská pekárna, s.r.o)
3, 7, 10, 12pomazánka zeleninová III. (vejce, kapie, sýr, mrkev )
xpaprika žlutá - čerstvá
6, 7kakao (holandského typu)
xovoce  (dle aktuální nabídky)

oběd 1j, 7, 9polévka čočková ze zeleninou a krupkami
1p, 3, 7, 12kynuté knedlíky s povidly sypané tvarohem
xčaj bylinné pohlazení

svačina 1o, 1p, 1ž, 1, 3, 6, 7, 11chléb Labužník (vícezrnný)
4, 7pomazánka rybí (sardinky, šproty)
xokurka salátová
xčaj černý s citronem
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obsahuje tyto sledované 
alergenyP Á T E K  -  20.3.2020 - (pro: děti)

přesnídávka 1j, 1pchlebí čková veka (Penam)
3, 7pomazánka kapiová
xkedluben
7mléko čerstvé (Statek Bor)
xovoce  (dle aktuální nabídky)

oběd 1p, 7polévka ku řecí s kv ětákem
1p, 4, 7rybí filé pe čené na bylinkovém másle
7bramborová kaše - verze I.
xobloha z čerstvé zeleniny( okurka sal.,raj če, paprika)
xčaj ovocný

svačina 1o, 1p, 1ž, 1, 3, 6, 7, 11chléb Labužník (vícezrnný)
7pomazánka česneková
xmrkev "špalí ček"
xčaj bylinné pohlazení

Ovoce je dětem podáváno pravidelně před dopoledním pobytem venku. 
Sortimend podávaného ovoce dle sezóny: jablko, hruška, mandarinka, pomeranč, broskev, nektarinka, banán, jahody, hroznové víno, 
blumy, švestky, nashi atd… 
Zeleninové saláty jsou připravovány výhradně z čerstvé zeleniny. 
Mimo stravovací režim  je dětem nabízena pitná voda po celý den. 

Hlavní kuchařka: Marcela Čápová
Vedoucí stravování: Jaroslava Vybíralová
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