
Základní škola a Mateřská škola Opatovec 119, okres Svitavy                          
Opatovec 119, 568 02 Svitavy 

IČO: 70188980                                                                                          
                                                                                                                     6.11. – 10.11.2017 
 

 

 

 

Oběd      polévka     krupicová (obsahuje alergen 1.1 pšenice, 3) 

                                 fazole po mexicku, chléb (obsahuje alergen 1.1 pšenice, 1.2 žito)            

                                 višňový čaj, voda 

    

 

Oběd      polévka     Ontário (osahuje alergen 1.1 pšenice)  

                                kuřecí závitek, šťouchané brambory (obsahuje alergen 1.1 pšenice) 

                                zeleninová obloha, černý čaj, voda                                                                                                                                                                                                                                                                                              

                    

 

 

Oběd      polévka    vývar s játrovým kapáním (obsahuje alergen 1.1 pšenice, 3, 9) 

                                hovězí roštěná, dušená rýže (obsahuje alergen 1.1 pšenice)  

                                meduňkový čaj, voda  

 

 

 

Oběd      polévka     zeleninová (obsahuje alergen 9) 

                                vepřové maso, kys. zelí, housk. knedlík (obsahuje alergen 1.1 pšenice,3,7) 

                                jahodový čaj, voda 

 

 

 

Oběd     polévka      rajská s ovesnými vločkami (obsahuje alergen 1.1 pšenice, 1.4 oves) 

                                holandský řízek, bramborová kaše (obsahuje alergen 1.1 pšenice, 3, 7) 

                                okurkový salát, ovocný čaj, voda 

 

 

 

seznam alergenů   1.1 pšenice          1.4 oves           3 vejce 

                             7 mléko                9 celer                                                

                                                                                           

                                             

                        

 

Uvařená jídla jsou určena k okamžité spotřebě 
 

Jídelníček sestavila: Daňková Monika                                                  Změna vyhrazena 

Zapsala: Blažková Marie 
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Oběd      polévka     krupicová (obsahuje alergen 1.1 pšenice, 3) 

                                 fazole po mexicku, chléb (obsahuje alergen 1.1 pšenice, 1.2 žito)            

                                 višňový čaj, voda 

    

 

Oběd      polévka     Ontário (osahuje alergen 1.1 pšenice)  

                                kuřecí závitek, šťouchané brambory (obsahuje alergen 1.1 pšenice) 

                                zeleninová obloha, černý čaj, voda                                                                                                                                                                                                                                                                                              

                    

 

 

Oběd      polévka    vývar s játrovým kapáním (obsahuje alergen 1.1 pšenice, 3, 9) 

                                hovězí roštěná, dušená rýže (obsahuje alergen 1.1 pšenice)  

                                meduňkový čaj, voda  

 

 

 

Oběd      polévka     zeleninová (obsahuje alergen 9) 

                                vepřové maso, kys. zelí, housk. knedlík (obsahuje alergen 1.1 pšenice,3,7) 
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Oběd     polévka      rajská s ovesnými vločkami (obsahuje alergen 1.1 pšenice, 1.4 oves) 
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                             7 mléko                9 celer                                                

                                                                                           
 

                               

 

Uvařená jídla jsou určena k okamžité spotřebě 

 

Jídelníček sestavila: Daňková Monika                                                  Změna vyhrazena 

Zapsala: Blažková Marie 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                        


