
PONDELOK 11.10.21 Bonus Alergény

Polievka Kalerábová s krúpkami 10 122 zeler, obilniny

Hlavné jedlo A Znojemská br. pečienka, tarhoňa, cvikla 11 205, 22 023 obilniny

Hlavné jedlo B Šišky s marmeládou 21 040 obilniny, mlieko, vajce

UTOROK 12.10.21

Polievka Paradajková s bazalkou a s cestovinou 10 143  obilniny, vajce, zeler

Hlavné jedlo A
Karbonátky z rybieho filé, zemiakové pyré,              

paradajkovo- cibuľový šalát
VK, 22 002 obilniny, mlieko, vajce, ryba

Hlavné jedlo B Zemiakový paprikáš, kyslá uhorka, chlieb 20 413 obilniny

STREDA 13.10.21

Polievka Vývar s pečeňovými haluškami 10 209, 10 302 obilniny, mlieko, vajce, zeler

Hlavné jedlo A Segedínsky guláš, knedľa 15 410, 22 015 obilniny, mlieko, vajce

Hlavné jedlo B Držkový perkelt, knedľa 11 504, 22 015 obilniny, mlieko, vajce, zeler

ŠTVRTOK 14.10.21

Polievka Zeleninová s cestovinou 10 116 obilniny, vajce, zeler

Hlavné jedlo A Šošovicový prívarok, fašírka, chlieb 22 049, VK obilniny, mlieko, vajce

Hlavné jedlo B Žemľovka s tvarohom a s ovocím 21 008 jogurt obilniny, mlieko, vajce

PIATOK 15.10.21

Polievka Kapustnica s údeninou, chlieb 11 148 obilniny

Hlavné jedlo A
Kuracie prsia v sezamovom cestíčku, varené 

zemiaky s petr.vňaťou, miešaný šalát
13 305, 22 001

obilniny, mlieko, vajce, 

sezam

Hlavné jedlo B VK, 22 001  obilniny, mlieko 

Obed si prosím objednajte deň vopred na t.č.  0910 763 320

kontakt: 0910 763 320

Poznámka: Obsah alergénov: 1.Obilniny obsahujúce lepok(pšenica, raž, jačmeň, ovos, ..), 2.Kôrovce a výrobky z nich, 3.Vajcia a výrobky z nich, 4.Ryby a výrobky 

z nich,5.Arašidy a výrobky z nich, 6.Sójové zrná a výrobky z nich, 7.Mlieko a výrobky z neho, 8.Orechy a výrobky z nich (mandle,lieskové orechy,vlašské 

orechy,kešu,pistácie,...), 9.Zeler a výrobky z neho, 10.Horčica a výrobky z nej, 11.Sézamové semená a výrobky z nich, 12.Oxid siričitý v koncentráciách vyšších ako 10 

mg/kg alebo 10mg/l vyjadrené ako SO2, 13. Vlčí bôb a výrobky z neho, 14.Mäkkýše a výrobky z nich.

JEDÁLNY LÍSTOK
11.10.2021 - 15.10.2021

Pečená klobása, jaternica, varené zemiaky,     

pikantná čalamáda

Cena obeda pre verejnosť: 3,80 €


