
Alergény

10 118 obilniny

A VK, 22 039 obilniny, zeler

B 21 023 obilniny, mlieko, vajce

C VK obilniny, mlieko, vajce

D VK, obilniny, mlieko, vajce

10 303 obilniny, vajce, zeler

A 18 112, 22 002 obilniny, mlieko, vajce

B VK obilniny, mlieko, vajce

C VK mlieko, obilniny

D VK, 20 302 obilniny

VK obilniny, zeler

A VK, 19 007, 22 015 obilniny, mlieko, vajce

B 20 412 obilniny, mlieko, vajce

C VK obilniny, zeler

D VK obilniny, mlieko

10 116 obilnina, vajce

A 13 113, 22 022 obilniny, mlieko, vajce

B VK, 22 001 obilniny, mlieko, ryba

C VK sója, obilniny

D VK obilniny, mlieko, vajce

10 124 obilniny

A VK, 22 001 obilniny, mlieko, vajce

B 13 513, 22 023 obilniny

C VK obilniny, mlieko, vajce

D VK, 22 001,22 079 obilniny, mlieko, vajce, sója

Obed si prosím objednajte deň vopred: 0910 763 320

Cena obeda pre verejnosť: 4,90 €

Polievka    Kapustnica s údeninou, chlieb   

Poľský rezeň, varené zemiaky, miešaný šalát

Restovaná br.pečeň (vnútornosť), tarhoňa, cvikla

Zeleninový šalát s vyprážanými syrovými tyčinkami

Sójovo-zeleninové karbonátky, zemiaky s petr.vňaťou, miešaný šalát

Polievka   Mrkvová s mušličkami

Kuracie soté na kyslo, vretienka

Pangasius v paprikovej múčke, zemiaky s petr.vňaťou, dusená zelenina

Grilované tofu s dusenou zeleninou

Gnocchi so syrovou omáčkou- formaggi (zemiakové cestoviny)

PIATOK           03.02.2023

Hov. varené, kôprová omáčka, parená knedľa

Furmanské halušky, kefír

Kuskus so zeleninou a s kuracím mäsom

Šúľance so strúhankou a s marmeládou, jogurt

Polievka  Hašé

ŠTVRTOK        02.02.2023

Hrachová kaša s údeninou, chlieb

STREDA           01.02.2023

Dukátové buchtičky s vanilkovým pudingom, mliečko

Zimný šalát s mozzarellou, pečivo

Vyprážaný karfiol, opekané zemiaky, tatárska omáčka

UTOROK          31.01.2023

Polievka   Slepačí vývar s niťovkami

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
        30.01.2023- 03.02.2023

PONDELOK      30.01.2023

Bravčové karé s demi glace omáčkou, ryža, čalamáda

Polievka   Brokolicová, chlieb

Plnené kuracie prsia (šunka, syr, kápia), zemiakové pyré, kompót

Penne vegetariane ( cestovina, paradajky, smotana, hríby, syr)

Ovocný šalát s granolou, grécky jogurt


