
Alergeny 
 
 

Vepřové maso 

Pečená medová žebra   Obsahuje: sója, hořčice 

Vepřový vrabec     Neobsahuje žádné alergeny 

Vepřové koleno bez kosti   Neobsahuje žádné alergeny 

Marinovaná krkovice    Obsahuje: celer, hořčice 

Teplé uzené     Neobsahuje žádné alergeny 

Uzená kýta celá (dle váhy)   Neobsahuje žádné alergeny 

Plněné vepřové řízky    Obsahuje: obiloviny a výrobky z 

       nich, mléko a výrobky z něj, 

       vejce, sója 

Vepřový flamendr             Obsahuje: obiloviny a výrobky 

       z nich, celer 

Vepřový guláš              Obsahuje: obiloviny a výrobky 

       z nich, celer 

 

Drůbeží maso 

Grilovaná křidýlka    Obsahuje: hořčice 

Grilovaná stehýnka    Obsahuje: hořčice  

Kuřecí paličky pečené    Obsahuje: hořčice, celer 

Kuřecí stehna na divoko  

(slanina, cibule, zelenina)   Obsahuje: hořčice, celer 

Kuřecí vrchní stehna    Neobsahuje žádné alergeny 

Kuřecí steak     Neobsahuje žádné alergeny 

Kuřecí řízky     Obsahuje: obiloviny a výrobky 

       z nich, vejce, sója, mléko a  

       výrobky z něj 



Kuřecí plněné řízky (šunka, sýr)  Obsahuje: obiloviny a výrobky 

       z nich, vejce, sója, mléko a  

       výrobky z něj 

Kuřecí plněné řízky (Niva)   Obsahuje: obiloviny a výrobky 

       z nich, vejce, sója, mléko a  

       výrobky z něj 

Kuřecí směs              Obsahuje: obiloviny a výrobky 

       z nich, podzemnice olejná  

       (arašíd), hořčice   

Pečená kachna     Neobsahuje žádné alergeny 

Pečená kachní stehna    Neobsahuje žádné alergeny 

 

Ostatní občerstvení 

Sýrové rolády     Obsahuje (dle druhu rolády) 

       mléko a výrobky z něj,  

       skořápkové plody, obiloviny a 

       výrobky z nich, sója, vejce 

Masové rolády     Obsahuje: mléko a výrobky 

       z něj, celer, vejce 

Obložené mísy     Obsahuje: obiloviny a výrobky 

       z nich, sója, mléko a výroby 

       z něj. Pokud jsou přítomny  

       sýrové a masové rolády,  

       obsahují alergeny zmíněné 

       výše. 

Sýrové smažené kuličky   Obsahuje: mléko a výrobky 

       z něj, obiloviny a výrobky  

       z nich, vejce 

Hovězí guláš              Obsahuje: obiloviny a výrobky 

       z nich, celer 



 Zvěřinový guláš            Obsahuje: obiloviny a výrobky 

       z nich, celer  

Kanapky             Obsahuje dle druhu: obiloviny a 

              výrobky z nich, ryby a výrobky 

              z nich, vejce, sója, mléko a  

              výrobky z něj, skořápkové plody 

              a výrobky z nich, sezam.  

     

Pršut s melounem                                  Neobsahuje žádné alergeny. 

Švestka ve slanině                                  Neobsahuje žádné alergeny. 

 

 

Přílohy 

Těstovinový salát    Obsahuje: obiloviny a výrobky 

       z nich, vejce a výrobky z něj, 

       sója, celer, mléko a výrobky 

       z něj, hořčice 

Zeleninový salát     Obsahuje: celer, hořčice 

Bramborový salát    Obsahuje: celer, vejce, mléko a 

       výrobky z něj, sója 

Šopský salát     Obsahuje: mléko a výrobky z 

       něj 

Gratinované brambory   Obsahuje: mléko a výrobky 

       z něj, celer 

Šťouchané brambory    Neobsahuje žádné alergeny. 

Caprese salát     Obsahuje mléko a výrobky  

       z něj. 

Chléb      Obsahuje: obiloviny a výrobky 

       z nich, mléko a výrobky z něj, 

       sója, může obsahovat stopy 



       sezamu, skořápkových plodů a 

       vajec. 

Okurky      Obsahuje: hořčice 

Kozí rohy      Neobsahuje žádné alergeny. 
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