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

IČO: 70188980                                                                                          
                                                                                                                     11.12. – 15.12.2017 
 

 

 

 

Oběd      polévka      kapustová (obsahuje alergen 1.1 pšenice) 

                                 losos v těstíčku, brambor (obsahuje alergen 1.1 pšenice, 3, 4, 7)            

                                 zeleninová obloha, mátový čaj, voda 

    

 

Oběd      polévka     vývar s těstovinou (osahuje alergen 1.1 pšenice, 9)  

                                kačení stehno, zelí, houskový knedlík (obsahuje alergen 1.1 pšenice, 3, 7) 

                                višňový čaj, voda                                                                                                                                                                                                                                                                                              

                    

 

 

Oběd      polévka     jáhlová (obsahuje alergen 1.1 pšenice) 

                                kynuté knedlíky s borůvkami (obsahuje alergen 1.1 pšenice, 3, 7)  

                                ochucené mléko, pomerančový čaj, voda (obsahuje alergen 7)  

 

 

 

Oběd      polévka     s bulgurem (obsahuje alergen 1.1 pšenice) 

                                rajská omáčka, mleté koule, kolínka (obsahuje alergen 1.1 pšenice) 

                                černý čaj, voda  

 

 

 

Oběd     polévka      vločková (obsahuje alergen 1.4 oves) 

                                bramborový guláš, chléb (obsahuje alergen 1.1 pšenice, 1.2 žito) 

                                zelený, voda  

 

 

 

seznam alergenů   1.1 pšenice          1.2 žito            1.4 oves            3 vejce            

                             4 ryby                  7 mléko            9 celer                                                

                                                                                           

                                             

                        

 

Uvařená jídla jsou určena k okamžité spotřebě 
 

Jídelníček sestavila: Daňková Monika                                                  Změna vyhrazena 

Zapsala: Blažková Marie 
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