
Week commencing 6th & 27th September /18th October 

7 KOPCE STRAVOVANIE 

MENU TÝŽDEŇ 1 
  

PONDELOK UTOROK STREDA ŠTVRTOK PIATOK 

  
Bravčová klobása, 

zemiaková kaša a fazuľa 
(Obsahuje lepok, vajce) 

  

  
Poľovníci Kuracie mäso, 

Ryža & Sweetcorn 
(obsahuje mlieko) 

  

  
Mleté hovädzie hotpot 

mrkva &gravy 
(obsahuje lepok) 

  

  
Hovädzie bolognese, 
cestoviny a hrášok 

(obsahuje lepok) 
  

  
Otlčené ryby, hranolky a 

fazuľa 
(Obsahuje lepok, ryby) 

  

  
Vegetariánska Chow 

Mein, jarná rolka a kari 
omáčka 

Obsahuje lepkovú mliečnu vaječné 
horčice 

  

  
Brokolica Pečieme , 

&sweetcorn 
(Obsahuje lepok, mlieko, vajce) 

  

Vegetariánska klobása, 
zemiaková kaša, hrášok & 

omáčka 
(Obsahuje lepok, vajce) 

 

  
Syr a cibuľová pasta, 

zemiakové kliny a fazuľa 
(obsahuje lepok, vajce, 

mlieko) 
  

  
Syrová flana, hranolky & 

fazuľa 
(Obsahuje lepok, vajce, mlieko) 

  

  
Jam Roly Poly & Puding 

  
Alebo 

  
Ovocie a jogurt 

(Obsahuje lepok, mlieko, vajce) 

  
Špongia & 

Puding 
Alebo 

Ovocie a jogurt 
(Obsahuje lepok, mlieko, vajce) 

      

  
Čokoládový šľahačie & 

  
Alebo 

  
Ovocie a jogurt 

(Obsahuje lepok, mlieko, vajce) 
  

  
Kukuričný koláč & puding 

  
Alebo 

  
Ovocie a jogurt 

(Obsahuje lepok, mlieko, vajce) 
  

  
Čokoláda 

Zmrzlinová vaňa 
  

Alebo 
  

Ovocie a jogurt 
(obsahuje mlieko) 

  
  

Bunda Zemiaky 
Syr, fazuľa alebo tuniak 

&Šalát 
(obsahuje vajcia z lepku) 

  

  
Bunda Zemiakový syr, 

fazuľa alebo tuniak &šalát 
  

(obsahuje vajcia z lepku) 

  

  
Sako Zemiakový syr, 

fazuľa alebo tuniak &šalát 
  

(obsahuje vajcia z lepku) 

  
Sako Zemiakový syr, 

fazuľa alebo tuniak &šalát 
  

(obsahuje vajcia z lepku) 

  
Sako Zemiakový syr, 
fazuľa, tuniak alebo 
bolognese &salad 

  
(obsahuje vajcia z lepku) 

  
Sendviče a zábaly 

Syr, tuniak, kuracia šunka 
alebo vaječná majonéza 

Obsahuje glutn mliečne vajce 

  
Sendviče a zábaly 

Syr, tuniak, kuracia šunka 
alebo vaječná majonéza 

Obsahuje vajcia z lepku 

  
Sendviče a zábaly 

Syr, tuniak, kuracie mäso, 
šunka alebo vaječná 

majonéza 
Obsahuje vajcia z lepku 

  
Sendviče a zábaly 

Syr, tuniak, kuracie mäso, 
šunka alebo vaječná 

majonéza 
Obsahuje vajcia z lepku 

  
  

  
Sendviče a zábaly 

Syr, tuniak, kuracie mäso, 
šunka alebo vaječná 

majonéza, čerstvé ovocie a 

zeleninové tyčinky Obsahuje 

lepkové mliečne vajcia 
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