
 
120g Medailonky z vepřové panenky, houbové ragú, steakové hranolky, obloha 1,3,7,9 
 
             18.9.2017          Pondělí   

                        Polévka hovězí se smaženým hráškem 1,3,7,9 

        1)  120g   Smažený kuřecí stehenní řízek, bramborová kaše, salát 1,3,7,10 

        2)  120g   Vepřová znojemská pečeně, rýže 1,7,9,10,3 

        3)  200g   Šopský salát, grahamový rohlík 1,3,10 

        4)  120g   Pečené vepřové maso, zelí, bramborový a houskový knedlík 1,3,6,7,9,10 

            19.9.2017         Úterý 

                       Polévka uzená s bramborem a majoránkou  7,9,1,3 

        1)  120g    Kuřecí Ondráš, zelný salát  1,3,7,10 

        2)  120g    Uzené maso, křenová omáčka, knedlík  1,3,6,7,9 

        3)  200g    Krabí salát, pečivo 1,3,4,10 

        4)  120g    Smažený květák, brambor, tatarská omáčka  1,3,7,9,10,12,13 

           20.9.2017          Středa                        

                          Polévka bramboračka  1,7,9,3   

         1) 120g    Hejtmanský měšec, šťouchaný brambor s cibulkou  1,3,7,9,10 

         2) 120g    Kuřecí prsa plněná sušeným rajčetem, sýrová omáčka, těstoviny  1,7,9,10,12,3 

         3) 200g    Zeleninové lečo s uzeninou, chléb  1,3 

         4) 120g    Smažená vepřová játra, bramborový salát 1,3,7,9,10,13 

              21.9.2017          Čtvrtek 

                           Polévka moravská zelňačka 1,3,7,9,10 

         1) 120g   Kuřecí prsa se sázeným vejcem, hranolky, obloha  1,3,7   

         2) 2ks      Vejce, fazolky na smetaně, brambor  1,7          

         3) 200g   Těstovinový salát ala capresse   1,7 

         4) 120g   Hermelín na grilu ovoněný cibulí a rajčetem, pečivo 1,7 

                 22.9.2017         Pátek  

                                Polévka dršťková 1,7,9,3 

        1) 1ks     Smažené kuřecí stehno, bramborová kaše, okurek  1,3,7,10 

        2) 4ks     Bramb. knedlíky plněné uz.masem a škvarky, červené zelí, víd. cibulka 1,3,10 

        3) 250g    Kynutý táč s ovocem 1,3,7 

        4) 200g    Ovarový talíř, hořčice, křen, nakládaná zelenina, chléb  1,7,9,10,3 

ALERGENY 
STOPY MOŽNÝCH ALERGENŮ 
 
 
 
 

       



 
 
 
 
 
 
 
PŘÍLOHA II k  NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 1169/2011 ze dne 25. 
října 2011 
o poskytování informací o potravinách spot řebitel ům 
 
LÁTKY NEBO PRODUKTY VYVOLÁVAJÍCÍ ALERGIE NEBO NESNÁ ŠENLIVOST 
 
1. Obiloviny obsahující lepek , konkrétně: pšenice, žito, ječmen, oves, špalda, kamut nebo jejich 
hybridní odrůdy a výrobky z nich, kromě: 
a) glukózových sirupů na bázi pšenice, včetně dextrózy ( 1 ); 
b) maltodextrinů na bázi pšenice ( 1 ); 
c) glukózových sirupů na bázi ječmene; 
d) obilovin použitých k výrobě alkoholických destilátů, včetně ethanolu zemědělského původu 
2. Korýši a výrobky nich 
3. Vejce a výrobky z nich 
4. Ryby a výrobky z nich , kromě: 
a) rybí želatiny použité jako nosič vitaminových nebo karotenoidních přípravků; 
b) rybí želatiny nebo vyziny použité jako čiřicí prostředek u piva a vína 
5. Jádra podzemnice olejné (arašídy) a výrobky z ni ch 
6. Sójové boby a výrobky z nich , kromě: 
a) zcela rafinovaného sójového oleje a tuku ( 1 ); 
b) přírodní směsi tokoferolů (E306), přírodního d–alfa tokoferolu, přírodního d–alfa–tokoferol–acetátu, 
přírodního d–alfa–tokoferol–sukcinátu ze sóji; 
c) fytosterolů a esterů fytosterolů získaných z rostlinných olejů ze sóji; 
d) esteru rostlinného stanolu vyrobeného ze sterolů z rostlinného oleje ze sóji 
7. Mléko a výrobky z n ěj (včetně laktózy), kromě: 
a) syrovátky použité k výrobě alkoholických destilátů, včetně ethanolu zemědělského původu; 
b) laktitolu 
8. Skořápkové plody , konkrétně: mandle (Amygdalus communis L.), lískové ořechy (Corylus 
avellana), vlašské ořechy (Juglans regia), kešu ořechy (Anacardium occidentale), pekanové ořechy 
(Carya illinoinensis (Wangenh.) K. Koch), para ořechy (Bertholletia excelsa), pistácie (Pistacia vera), 
makadamie (Macadamia ternifolia) a výrobky z nich, kromě ořechů použitých k výrobě alkoholických 
destilátů, včetně ethanolu zemědělského původu 
9. Celer a výrobky  z něj 
10. Hořčice a výrobky z ní 
11. Sezamová semena a výrobky z nich 
12. Oxid si řičitý a si řičitany  v koncentracích vyšších než 10 mg/kg nebo 10 mg/l, vyjádřeno jako 
celkový SO 2 , které se propočítají pro výrobky určené k přímé spotřebě nebo ke spotřebě po 
rekonstituování podle pokynů výrobce 
13. Vlčí bob  (lupina) a výrobky z něj 
14. Měkkýši a výrobky z nich CS 22.11.2011 Úřední věstník Evropské unie L 304/43 
 


