JEDÁLNY

LÍSTOK

18. jún 2018 – 22. jún 2018

PONDELOK:
18.06.2018

A:
B:
C:

0,30l

Zeleninový boršč, chlieb 1,7,9,

100gr. Pražská bravčová roláda, ryža dusená, kompót

1,3

120gr. Pivárska brav. dusená zmes v slanej palacinke, hranolky 1,10
400gr. Pestrý zeleninový šalát s kuracími rästami, toast 1,

UTOROK:
19.06.2018

A:
B:
C:

0,30l

Fazuľová s párkom a širokými rezancami 1,3

120gr. Srbské brav. ražniči, ½ ryža dusená, ½ zemiakové hranolky 1,10
120gr. Záhorácky brav. závitok, zemiaková kaša

1,7

300gr. Ovocné knedličky so škoricovou posýpkou, maslo

1,3,7

STREDA:
20.06.2018

A:
B:
C:

0,30l Z e l e n i n o v á s drožďovými haluškami

1,7,9

1200gr. Bravčové výpečky, hlávková kapusta nová, kysnuté knedle

240gr. Kuracie stehno na paprike, cestovina varená

1,3,7

1,3,7,10

200gr. Dusený špenát, volské oko 2 ks, zemiaky varené 1,3,7

ŠTVRTOK:
21.06.2018

A:
B:
C:

0,30l

Šalátová so slaninkou, chlieb 1,7

100gr. Vyprážaný brav. rezeň, zemiaky varené nové, uhorka 1,3,7
100gr. Bravčové dusené na kuričkách, tarhoňa, kompót

1,3,7

320gr. Ovocno-tvarohová žemľovka s posýpkou 1,3,7

PIATOK:
22.06.2018

A:
B:
C:

0,30l

Vývar s údeného mäsa s krúpkami 1,7,9

100gr. Segedínsky guľáš „Špeciál“ , kysnuté knedle 1,3,7,10
100gr. Vyprážaný pastiersky syr, zemiaky varené, tatárska omáčka 1,3,7
400gr. Pestrý ovocný šalát

Na múčne jedlá a studené šaláty berieme objednávky len deň vopred.
Vyhradzujeme si právo zmeny jedál pri nedodaní tovaru.
Zoznam alergénov sa nachádza na druhej strane jedálneho lístka.

Prajeme Vám DOBRÚ CHUŤ

ALERGÉNY v potravinách a ich označovanie
Povinnosť označovať prítomnosť alergénov v potravinách vyplýva zo Smernice
Európskeho parlamentu a Rady 2003/89/ES, ktorou sa mení a dopĺňa smernica
2000/13/ES pokiaľ ide o označovanie zložiek prítomných v potravinách a z Výnosu
Ministerstva pôdohospodárstva SR a Ministerstva zdravotníctva SR č. 1187/2004100, ktorým sa vydáva hlava Potravinárskeho kódexu SR upravujúca označovanie
potravín.
V zmysle citovaného výnosu máme povinnosť zabezpečiť pre konečného spotrebiteľa
informáciu, či príslušný pokrm obsahuje zložku, ktorá môže spôsobiť alergickú
reakciu.
Výskyt príslušného alergénu je vyznačený pri jedlách uvedených v tomto jedálnom
lístku podľa nasledujúceho zoznamu
1. obilniny obsahujúce lepok ( t.j. pšenica, raž, jačmeň, ovos, špalda, kamut alebo
ich hybridy a výrobky z nich
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, vrátane laktózy
8. orechy, ktorými sú mandle, lieskové, vlašské, kešu, pekanové, makadamové,
queenslandské,para orechy, pistácie
9. zeler a výrobky z neho
10. horčica a výrobky z nej
11. sezamové semená a výrobky z nich
12. oxid siričitý a siričitany v koncentráciách vyšších ako 10 mg/ kg alebo 10mg/l
13. vlčí bôb a výrobky z neho
14. mäkkýše a výrobky z nich

