
PONDELOK 03.10.22 Bonus Alergény

Polievka Fazuľová kyslá, chlieb 10 134 obilniny, mlieko  

Hlavné jedlo A Maďarský guláš, kolienka, kyslá uhorka 11 109, 22 022 obilniny, vajce

Hlavné jedlo B Dukátové buchtičky s vanilkovým krémom 20 421 mliečko obilniny, mlieko, vajce

UTOROK 04.10.22

Polievka Francúzska s mušličkami 10 116 obilniny, vajce, zeler

Hlavné jedlo A Koložvárska kapusta, varené zemiaky 15 307, 22 001 obilniny, mlieko, vajce

Hlavné jedlo B Restovaná kuracia pečeň, tarhoňa, cvikla 13 513, 22 023 obilniny

STREDA 05.10.22

Polievka Ragú VK obilniny, zeler

Hlavné jedlo A Sviečková na smotane, parená knedľa 11 203, 22 015 obilniny, mlieko,  vajce, zeler

Hlavné jedlo B Milánske špagety 15 615 keksík obilniny, vajce

ŠTVRTOK 06.10.22

Polievka Špenátová s vajcom a s opekaným chlebom obilniny, mlieko, vajce

Hlavné jedlo A
Kuracie prsia na čínsky spôsob, ryža, mrkvovo- 

ananásový šalát
VK, 22 039 obilniny, zeler

Hlavné jedlo B Vyprážaný syr, opekané zemiaky, kečup VK obilniny, mlieko, vajce, zeler

PIATOK 07.10.22

Polievka Gulášová, chlieb 10 148 obilniny, zeler

Hlavné jedlo A
Br. rezeň v strúhanke, šťuchané zemiaky, 

kompót
18 111-VK, 22 

001
obilniny, mlieko, vajce 

jogurt

Obed si prosím objednajte deň vopred: 0910 763 320

Hlavné jedlo B
Zapekané cestoviny s tvarohom a                                          

marmeládou

Cena obeda pre verejnosť: 4,60 €

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.

21 004/A obilniny, mlieko, vajce

      JEDÁLNY LÍSTOK
        03.10.2022- 07.10.2022


