
Deň Desiata / bezlaktózová: A: Olovrant / bezlaktózová: A: Polievka 1 / bezlaktózová: A: Hlavné jedlo 1 / bezlaktozová verzia: A:

Ovsená kaša so sušeným ovocím 1,7 Pečená omeleta 3 Karfiolová polievka s brokolicou x Cestoviny so syrovou omáčkou 1,7

zloženie: ovos, kokos, hrozienka, 

brusnice, mlieko/ryž. mlieko

zloženie: vajcia, zemiaky, cibuľa, 

paprika, rajčina, pór, soľ, korenie

zloženie: karfiol, cibuľa, cesnak, 

zemiak, sl, korenie

zloženie: pěničná/kukuričná cestovina, 

čedar, parmezán, smotana/rastl. 

smotana, soľ, korenie

Granolla s pečeným ovocím, ryž. 

mlieko

1 Ovocný závin 1,3 Francúzska s mušličkami x Zeleninové ratatouille, ryža x

zloženie: ovsené vločky, jablko, 

hruška, med/trstinový cukor, ryžové 

mnlieko

zloženie: pšeničná bio múka, vajce, 

maslo/rastl. maslo, trstinový 

cukor/med, droždie, soľ, hruška, 

jablko

zloženie: mrkva, petržlen, pór, zemiak, 

soľ, korenie, kukuričná cestovina

zloženie: rajčina, paprika, baklažán, 

cuketa, tekvica, cibuľa, oliv. olej, soľ, 

korenie, bylinky, ryža

Fach chlieb, bryndzová nátierka 1,7 Smoothie s kiwi 7 Krémová tekvicová polievka x Hovädzie na spôsob gulášu, pečené 

zemiaky

x

zloženie: pšeničná múka, kvások, 

soľ, domáca bryndza, maslo/Rastl. 

maslo, sladká paprika, korenie

zloženie: banán, kiwi, mlieko/rastl. 

mlieko, trstinový cukor/med

zloženie: tekvica, soľ, korenie, zemiak, 

cibuľa, oliv. olej

zloženie: hovädzie mäso, cibuľa, 

cesnak, soľ, korenie, rasca, paprika, 

rajčina, zemiak

Domáci pribináčik 7 Domáce buchty s džemom 1,3 Mäsový vývar x Hrachový prívarok s vajcom, varené 

zemiaky

3,7

zloženie: kyslá smotana, tvaroh, 

vanikla, trstinový cukor/med

zloženie: pšeničná bio múka, droždie, 

vajce, soľ, slivkový lekvár

zloženie: hovädzie mäso, zemiak, 

cibuľa, cesnak, soľ, korenie, mrkva, 

petržlen

zloženie: sušený hrach, smotana, soľ, 

korenie, cibuľa, korenie, vajičko, 

zemiak

Fach chlieb, vajíčková nátierka 1,3,7 Jablkovo hrušková výživa, piškóty 1 Hrášková polievka x Kuracie s kukuricou, ryža x

zloženie: pšeničná múka, kvások, 

soľ, vajičko, maslo/rastl. maslo, 

korenie, bylinky

zloženie: jablká, hrušky, trstinový 

cukor/med, bio piškóty

zloženie: hrášok, cesnak, cibuľa, 

zemiak, paprika, soľ, korenie

zloženie: kuracie mäso, kukurica, 

cibuľa, cesnak, oliv. olej, korenie, soľ, 

ryźa
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Obilniny obsahujúce lepok a výrobky z nich

Kôrovce a výrobky z nich

Vajcia a výrobky z nich

Ryby a výrobky z nich
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14 Mäkkýše a výrobky z nich

Siričitany – SO2 (o koncentrácie viac ako 10mg/kg alebo 10mg/l, sušené 

ovocie, ovocné konzervy, výrobky zo zemiakov)

Arašidy a výrobky z nich

Sója a výrobky z nej

Mlieko a výrobky z neho

Orechy a výrobky z nich

Zeler a výrobky z nich

Horčica a výrobky z nej

Sezamové semienka a výrobky z neho

Vlčí bôb a výrobky z neho




