
Pro p řesné zjišt ění složení pokrmu v p řípadě diet a potravinových alergií kontaktujte spole čnost Bionea !!!
To determine the exact composition of the food in t he case of diet and food allergies please contact B ionea !!!

Druhy alergen ů, označené číslicemi pod jednotlivými pokrmy, naleznete v tabul ce na konci jídelního lístku.
Types of allergens, designated numbers under differ ent dishes, you see the list at the end of the menu .

0,2 l Polévka / Soup
kuřecí vývar s t ěsovinami
kuřecí vývar, pažitka, celer, květák, petržel, brokolice, divoké koření, 
mrkev, bezlepkové těstoviny, mořská sůl, 
chicken broth with pasta
chicken broth, chive, celery, cauliflower, parsley, broccoli, wild spice, 
carrot, gluten-free pasta, sea salt,

info: V případě vegetariánství m ůžete objednat polévku bez masových produkt ů ve stejném režimu jako 
pokrmy dietní

info: In the case of vegetarianism you can order soup wit hout meat products in the same mode as the dietary 
food

Obsažené alergeny: 9
Contained allergens: 9

180 g Hlavní jídlo / Main course
kuřecí řízečky v hrašce a kuku řičné strouhance, letní zeleninový salát
kuřecí maso, hraška, rýžová krupička, kukuřičná strouhanka, řepkový olej, brambory, 
pažitka, ředkvička, okurka, rajčata, olivový olej, citrónová šťáva, mořská sůl,
chicken wiener schnitzel battered with pea flour an d corn breadcrumb, summer vegetable salad
chicken, pea flour, rice flour, corn breadcrumb, canola oil, potatoes, chive, 
radishes, cucumber, tomatoes, olive oil, lemon juice, sea salt,

Obsažené alergeny:
Contained allergens:

180 g Vegetariánské hlavní jídlo/Vegetarian main course
smažené zeleninové krokety, va řené brambory, va řená kuku řice 
krokety: brambory, mrkev, dýně, květák, mořská sůl, hraška, rýžová krupička, kukuřičná strouhanka, 
sezamová semínka, pažitka, řepkový olej, brambory, kukuřice, 
fried vegetable croquettes, boiled potatoes, boiled  corn 
croquettes: potatoes, carrot, pumpkin, cauliflower, sea salt, pea flour, rice flour, corn breadcrumb, 
sesame seeds, chive, canola oil, potatoes, corn, 

Obsažené alergeny: 11
Contained allergens: 11

DIETNÍ JÍDELNÍ LÍSTEK NA OBDOBÍ OD 1.9.2016 - 30.9.2016 / MENU FROM 1.9.2016 - 30.9.2016
S OMEZENÍM LEPKU, BEZ MLÉKA, VAJEC A SÓJI

Čtvrtek 1.9.2016 / Thursday



0,2 l Polévka / Soup
bramborová polévka se zeleninou
cibule, řepkový  olej, rýžová krupička, celer, mrkev, petržel, kapusta, kmín, majoránka, brambory,
česnek, mořská sůl, zeleninový bujón, 
potato soup with vegetables
onion, canola oil, rice flour, celery, carrot, parsley, sprout, cummin, marjoram, potatoes, garlic,
sea salt, vegetable bouillon,

Obsažené alergeny: 9
Contained allergens: 9

180 g Hlavní jídlo / Main course
perkelt z ostrouna amerického, va řené brambory
ostroun americký, citrónová šťáva, rybí koření, kuřecí vývar, jarní cibulka, cibule, 
olivový olej, česnek, mořská sůl, koření paprika, rýžová krupička, brambory,
spiny dogfish perkelt, boiled potatoes
spiny dog fish, lemon juice, fish spice, chicken broth, spring onion, onion, 
olive oil, garlic, sea salt, paprika, rice flour, potatoes,

Obsažené alergeny: 4, 9, 
Contained allergens: 4, 9, 

180 g Vegetariánské hlavní jídlo/Vegetarian main course
těstoviny s omá čkou z pe čené máslové dýn ě zahušt ěné hummusem
řepkový olej, cibule, česnek, máslová dýně, citrónová šťáva, hummus (cizrna, olivový olej, česnek, tahini, 
citrónová šťáva, mořská sůl), bezlepkové těstoviny, 
pasta with baked pumpkin sauce thickened with hummu s
canola oil, onion, garlic, butter pumpkin, lemon juice, hummus (chickpeas, olive oil, garlic, tahini, 
lemon juice, sea salt), gluten-free pasta, 

Obsažené alergeny: 11
Contained allergens: 11

Pátek 2.9.2016 / Friday



0,2 l Polévka / Soup
falešná drš ťková polévka z hlívy úst řičné a zeleniny
hlíva ústřičná, celer, mrkev, petržel, brambory, cibule, olej řepkový, česnek, mořská sůl, kmín, majoránka, 
koření paprika, rýžová krupička,
false tripe soup from oyster mushroom soup with veg etables
oyster mushroom, celery, carrot, parsley, potatoes, onion, canola oil, garlic, sea salt, cumin, marjoram, 
paprika, rice flour,

Obsažené alergeny: 9
Contained allergens: 9

180 g Hlavní jídlo / Main course
krůtí sekaná se zeleninou, š ťouchané brambory s jarní cibulkou, nakládaná okurka  
krůtí maso, rýže, mořská sůl, dýně hokaido, mrkev, patison, hraška, česnek, jarní cibulka, 
majoránka, kuřecí vývar, cibule, řepkový olej, rýžová krupička, brambory, 
blanšírovaná cibulová nať, nakládaná okurka,
turkey meat loaf with vegetables, mashed potatoes w ith spring onion, pickled cucumber
turkey, rice, sea salt, hokaido pumpkin, carrot, patizon, pea flour, garlic, spring onion, marjoram,
chicken broth, onion, canola oil, rice flour, potatoes, blanched onion tops, 
pickled cucumber,

Obsažené alergeny: 9
Contained allergens: 9

180 g Vegetariánské hlavní jídlo/Vegetarian main course
fazolová kaše s ko řenovou zeleninou, nakládaná okurka
bílá fazole, mrkev, petržel, dýně hokaido, bobkový list, nové koření, mořská sůl, majoránka, libeček, 
česnek, cibule, rýžová krupička, nakládaná okurka,
bean purée with root vegetables, pickled cucumber
beans, carrot, parsley, hokaido pumpkin, bay leaf, allspice, sea salt, marjoram, lovage, garlic, onion, 
rice flour, pickled cucumber 

Obsažené alergeny:
Contained allergens:

Pondělí 5.9.2016 / Monday



0,2 l Polévka / Soup
hov ězí vývar se zeleninou a t ěstovinami
hovězí vývar, celer, mrkev, petržel, hrášek, cibule, česnek, bezlepkové těstoviny, mořská sůl,
beef broth with vegetables and pasta
beef broth, celery, carrot, parsley, peas, onion, garlic, gluten-free pasta, sea salt,

info: V případě vegetariánství m ůžete objednat polévku bez masových produkt ů ve stejném režimu jako 
pokrmy dietní

info: In the case of vegetarianism you can order soup wit hout meat products in the same mode as the dietary 
food

Obsažené alergeny: 9
Contained allergens: 9

150 g Hlavní jídlo / Main course
kuřecí maso s paprikovo omá čkou, t ěstoviny
kuřecí maso a kuřecí vývar, řepkový olej, cibule, koření paprika, mořská sůl, 
rýžový nápoj, rýžová krupička, bezlepkové těstoviny, 
chicken with paprika sauce, pasta
chicken and chicken broth, canola oil, onion, paprika, sea salt, rice drink, 
rice flour, gluten-free pasta,

Obsažené alergeny: 9
Contained allergens: 9

150 g Vegetariánské hlavní jídlo/Vegetarian main course
těstoviny se sósem z restovaných paprik, raj čátek a cukety p řitažené fazolovým pyré
cibule, olej olivový, paprika trikolora, drcená rajčata, cuketa, černé olivy kroužky, mořská sůl, česnek, 
bílá fazole, dobromysl, bezlepkové těstoviny, 
pasta with sauce of roasted peppers, tomatoes and z ucchinis with bean purée
onion, olive oil, tricolour peppers, tomatoes, zucchinis, olives, sea salt, garlic, beans, oregano, 
gluten-free pasta, 

Obsažené alergeny:
Contained allergens:

Úterý 6.9.2016 / Tuesday



0,2 l Polévka / Soup
polévka z fazolek azuki a dýn ě 
fazole azuki, cibule, olej řepkový, dýně hokaido, koření paprika, majoránka, česnek, mořská sůl,
rýžová krupička, zeleninový bujón, 
soup from azuki beans and pumpkin 
azuki beans, onion, canola oil, hokaido pumpkin, paprika, marjoram, garlic, sea salt, rice flour, 
vegetable bouillon,

Obsažené alergeny: 9
Contained allergens: 9

180 g Hlavní jídlo / Main course
pečené králi čí maso na česneku a tymiánu, dušená rýže
králičí maso, kuřecí vývar, cibule, česnek, 
řepkový olej, hořčice, tymián, rýžová krupička, rýže, mořská sůl, 
baked rabbit on garlic and thyme, stewed rice
rabbit, chicken broth, onion, garlic, canola oil, 
mustard, thyme, rice flour, rice, sea salt, 

Obsažené alergeny: 10, 9,
Contained allergens: 10, 9,

180 g Vegetariánské hlavní jídlo/Vegetarian main course
zelené fazolky na kyselo, va řené brambory
zelené fazolky, řepkový olej, cibule, rýžová krupička, rýžový nápoj, jablečný ocet, třtinový cukr, 
mořská sůl, brambory,
sour bean pods, boiled potatoes
bean pods, canola oil, onion, rice flour, rice drink, apple vinegar, cane sugar, sea salt, potatoes,

Obsažené alergeny:
Contained allergens:

Středa 7.9.2016 / Wednesday



0,2 l Polévka / Soup
zeleninová polévka s rýží
řepkový olej, petržel, mořská sůl, pórek, mrkev, kukuřice, celer, nové koření, bobkový list, 
rýže,
vegetable soup with rice
canola oil, parsley, sea salt, leek, carrot, corn, celery, allspice, bayleaf, rice, 

Obsažené alergeny: 9
Contained allergens: 9

180 g Hlavní jídlo / Main course
lívanečky z tilápie se zeleninou, va řené brambory, tzatziki
tilápie, citrónová šťáva, míchaná zelenina, hraška, kukuřičná strouhanka, rýžová krupička, 
řepkový olej, brambory, salátová okurka, rýžový krém, olivový olej, česnek, mořská sůl, pažitka,
tilapia flapjacks with vegetables, boiled potatoes,  tzatziki
tilapia, lemon juice, mixed vegetables, pea flour, corn breadcrumb, rice flour,
canola oil, potatoes, cucumber, rice cream, olive oil, garlic, sea salt, chive,

Obsažené alergeny: 4, 9,
Contained allergens: 4, 9,

180 g Vegetariánské hlavní jídlo/Vegetarian main course
cizrnový gulášek s dýní, dušená rýže 
cizrna, cibule, dýně, česnek, řepkový olej, koření paprika, mletý kmín, rajčatový protlak, 
majoránka, rýžová krupička, mořská sůl, rýže,
chickpea goulash with pumpkin, stewed rice
chickpeas, onion, pumpkin, garlic, canola oil, paprika, milled cumin, tomato purée, 
marjoram, rice flour, sea salt, rice,

Obsažené alergeny:
Contained allergens:

Čtvrtek 8.9.2016 / Thursday



0,2 l Polévka / Soup
kuřecí vývar s t ěstovinami
kuřecí vývar, cibule, česnek, mrkev, celer, petržel, petrželová nať, divoké koření, 
mořská sůl, bezlepkové těstoviny,
chicken broth with pasta
chicken broth, onion, garlic, carrot, celery, parsley, parsley tops, wild spice, 
sea salt, gluten-free pasta,

info: V případě vegetariánství m ůžete objednat polévku bez masových produkt ů ve stejném režimu jako 
pokrmy dietní

info: In the case of vegetarianism you can order soup wit hout meat products in the same mode as the dietary 
food

Obsažené alergeny: 9
Contained allergens: 9

180 g Hlavní jídlo / Main course
dušené hov ězí maso s koriandrem, dušená rýže
hovězí maso, vývar z kostí, koriandr, cibule, řepkový olej, citrónová kůra, citrónová šťáva, mořská sůl,
rajčatový protlak, rýžová krupička, rýžový nápoj, rýže,
stewed beef with coriander, stewed rice
beef, broth from bones, coriander, onion, canola oil, lemon peel, lemon juice, sea salt, 
tomato purée, rice flour, rice drink, rice,

Obsažené alergeny: 9
Contained allergens: 9

180 g Vegetariánské hlavní jídlo/Vegetarian main course
kedlubna na paprice, va řené brambory
řepkový olej, cibule, kedlubny, koření paprika, mořská sůl, rýžový nápoj, rýžová krupička, 
libeček, brambory, 
kohlrabi on paprika, boiled potatoes
canola oil, onion, kohlrabi, paprika, sea salt, rice drink, rice flour, lovage, potatoes,

Obsažené alergeny:
Contained allergens:

Pátek 9.9.2016 / Friday



0,2 l Polévka / Soup
hov ězí vývar se zeleninou a t ěstovinami
hovězí vývar, cibule, mrkev, celer, petržel, květák, hrášek, olej řepkový, mořská sůl, 
bezlepkové těstoviny,
beef broth with vegetables and pasta
beef broth, onion, carrot, celery, parsley, cauliflower, peas, sea salt, canola oil, gluten-free pasta,

info: V případě vegetariánství m ůžete objednat polévku bez masových produkt ů ve stejném režimu jako 
pokrmy dietní

info: In the case of vegetarianism you can order soup wit hout meat products in the same mode as the dietary 
food

Obsažené alergeny: 9
Contained allergens: 9

180 g Hlavní jídlo / Main course
krůtí roláda provon ěná provensálskými bylinkami, dušená rýže
krůtí maso, provensálské bylinky, kuřecí vývar, řepkový olej, cibule, česnek, 
mořská sůl, mletý kmín, párek, rýžová krupička, rýže, 
turkey roulade scented with provencal herbs, stewed  rice
turkey, provencal herbs, chicken broth, canola oil, onion, garlic, sea salt, cumin, 
sausage, rice flour, rice,

Obsažené alergeny: 9
Contained allergens: 9

180 g Vegetariánské hlavní jídlo/Vegetarian main course
zapečené brambory se zeleninou, ledový salát  s ředkvi čkami
brambory, česnek, rajčata, dýně, cuketa, koření paprika, mletý kmín, mořská sůl, 
cibule, fazole mungo, olej řepkový, rýžový nápoj, salát ledový, ředkvičky, jablečný ocet, třtinový cukr,
baked potatoes with vegetables, iceberg salad with radishes
potatoes, garlic, tomatoes, pumpkin, zucchinis, paprika, cumin, sea salt, onion,
canola oil, mungo beans, rice drink, iceberg, radishes,  apple vinegar, cane sugar,

Obsažené alergeny:
Contained allergens:

Pondělí 12.9.2016 / Monday



0,2 l Polévka / Soup
zeleninová polévka s amarantovými vlo čkami
řepkový olej, cibule, mrkev, petržel, dýně, rozmarýn, bílé zelí, řapíkatý celer, amarantové vločky, 
rýžová krupička, mořská sůl, 
vegetable soup with amaranth flakes
canola oil, onion, carrot, parsley, pumpkin, rosemary, cabbage, celery tops, amaranth flakes,
rice flour, sea salt, 

Obsažené alergeny: 9
Contained allergens: 9

180 g Hlavní jídlo / Main course
zapečený okoun nilský s cibulí a pórkem, va řené brambory, raj čátka
okoun nilský, rybí koření, citrónová šťáva, koření paprika, česnek, olivový olej, cibule, pórek, 
rýžová krupička, rýžový nápoj, petrželová nať, brambory, rajčata,
baked nile perch with onion and leek, boiled potato es, tomatoes
nile perch, fish spice, lemon juice, paprika, garlic, olive oil, onion, leek, rice flour, rice drink, 
parsley tops, potatoes, tomatoes, 

Obsažené alergeny: 4
Contained allergens: 4

180 g Vegetariánské hlavní jídlo/Vegetarian main course
guláš z červené řepy zahušt ěný hraškou, dušená rýže
cibule, řepkový olej, gulášové koření, majoránka, koření paprika, červená řepa, 
rajčatový protlak, česnek, hraška, rýže,
beet-root goulash thickened with pea flour, stewed rice
onion, canola oil, goulash spice, marjoram, paprika, beet-root, tomato purée, 
garlic, pea flour, rice,  

Obsažené alergeny:
Contained allergens:

Úterý 13.9.2016 / Tuesday



0,2 l Polévka / Soup
polévka ze slakého fenyklu, mrkve a jáhel
řepkový olej, cibule, mrkev, sladký fenykl, česnek, mletý kmín, bazalka, jáhly, zeleninový bujón, 
mořská sůl,
sweet fennel and carrot soup with millet
canola oil, onion, carrot, sweet-fennel, garlic, cumin, basil, millet, vegetable bouillon, sea salt,

Obsažené alergeny: 9
Contained allergens: 9

180 g Hlavní jídlo / Main course
kuřecí ragú se zeleninou, cuketové lívane čky
kuřecí maso a kuřecí vývar, řepkový olej, celer, mrkev, petržel, cibule, 
divoké koření, karí, rýžová krupička, hrášek, pórek, rýžový nápoj, placičky: cuketa, rýžová krupička, 
hraška, kypřící prášek, pažitka, petrželka, libeček, mořská sůl, řepkový olej,
chicken ragout with vegetables, zucchinis pancakes
chicken and chicken broth, canola oil, celery, carrot, parsley, onion, 
wild spice, curry, rice flour, peas, leek, rice drink, zucchinis, rice flour, pea flour, 
baking powder, chive, parsley tops, lovage, sea salt, canola oil,

Obsažené alergeny: 9
Contained allergens: 9

180 g Vegetariánské hlavní jídlo/Vegetarian main course
pórkové rizoto s rýžovým nápojem a paprikami, raj čátka
řepkový olej, pórek, zeleninový vývar, mořská sůl, rýže, cibule, rýžový nápoj, zeleninový vývar, 
žlutá a červená paprika, rajčata,
leek risotto with rice drink and peppers, tomatoes
canola oil, leek, vegetable bouillon, sea salt, rice, onion, rice drink, vegetable bouillon, peppers, 
tomatoes,

Obsažené alergeny: 9
Contained allergens: 9

Středa 11.5.2016 / Wednesday



0,2 l Polévka / Soup
hráškový krém s tymiánem a krutony z polenty
hrášek, cibule, řepkový olej, rýžová krupička, mořská sůl, česnek, tymián, polenta,
pea soup with thyme and polenta croutons
peas, onion, canola oil, rice flour, sea salt, garlic, thyme, polenta,

Obsažené alergeny:
Contained allergens:

180 g Hlavní jídlo / Main course
dušené marinované vep řové maso s mrkví, va řené brambory
vepřové maso, vývar z kostí, marináda: řepkový olej, koření na masa, cibule, mrkev,  
mletý kmín, libeček, mořská sůl, rýžová krupička, brambory,
stewed marinated pork with carrot, boiled potatoes
pork, broth from bones, canola oil, meat spice, onion, carrot, milled cumin, lovage, sea salt, 
rice flour, potatoes, 

Obsažené alergeny: 9
Contained allergens: 9

180 g Vegetariánské hlavní jídlo/Vegetarian main course
jahelné halušky sypané restovanou cibulkou a celere m, dušené červené zelí
halušky: brambory, maniokový škrob, jáhly, mořská sůl, řepkový olej, celer, citrónová šťáva, cibule, 
řepkový olej, červené zelí, mletý kmín, jablečný ocet, třtinový cukr, rýžová krupička, 
millet gnocchi with roasted onion and celery, stewe d red cabbage
potatoes, manioc starch, millet, sea salt, canola oil, celery, lemon juice, onion, canola oil, 
red cabbage, milled cumin, apple vinegar, cane sugar, rice flour,

Obsažené alergeny: 9
Contained allergens: 9

Čtvrtek 15.9.2016 / Thursday



0,2 l Polévka / Soup
kuřecí polévka se zeleninou a pohankou
kuřecí vývar, mrkev, kapusta, fazolové lusky, pórek, celer, 
cibule, kedlubna, řepkový olej, koření paprika, mořská sůl, česnek, majoránka, pohanka,
chicken soup with vegetables and buckwheat
chicken broth, carrot, sprout, bean pods, leek, celery, onion, 
kohlrabi, canola oil, paprika, sea salt, garlic, marjoram, buckwheat, 

info: V případě vegetariánství m ůžete objednat polévku bez masových produkt ů ve stejném režimu jako 
pokrmy dietní

info: In the case of vegetarianism you can order soup wit hout meat products in the same mode as the dietary 
food

Obsažené alergeny: 9
Contained allergens: 9

180 g Hlavní jídlo / Main course
krůtí maso s kari omá čkou a čerstvým koriandrem, t ěstoviny
krůtí maso, kuřecí vývar, cibule, řepkový olej, česnek, kari, rýžový nápoj, 
čerstvý koriandr, mořská sůl, rýžová krupička, bezlepkové těstoviny,
turkey with curry sauce and fresh coriander, pasta
turkey, chicken broth, onion, canola oil, garlic, curry, rice drink, 
fresh coriander, sea salt, rice flour, gluten-free pasta, 

Obsažené alergeny: 9
Contained allergens: 9

180 g Vegetariánské hlavní jídlo/Vegetarian main course
čočkové karbanátky s pohankou a kapustou, va řené brambory, okurkový dip
čočka, pohanka, cibule, hraška, majoránka, saturejka, česnek, kukuřičná strouhanka, kapusta, 
řepkový olej, mořská sůl, brambory, rýžový krém, rýžový sirup, nakládaná okurka,
lentil burgers with buckwheat and savoy cabbage, bo iled potatoes, cucumber dip
lentil, buckwheat, onion, pea flour, marjoram, savory, garlic, corn breadcrumb, savoy cabbage, canola oil,
sea salt, potatoes, rice cream, rice syrup, pickled cucumber,

Obsažené alergeny:
Contained allergens:

Pátek 16.9.2016 / Friday



0,2 l Polévka / Soup
zeleninová polévka s bylinkami
cibule, řepkový olej, míchaná zelenina, česnek, polévkové bylinky, rýžová krupička, zeleninový vývar,
vegetable soup with herbs
onion, canola oil, mixed vegetables, garlic, herbs, rice flour, vegetable broth,

Obsažené alergeny: 9
Contained allergens: 9

180 g Hlavní jídlo / Main course
kuřecí rarášci v hrašce, š ťouchané brambory s cibulovým pyré, okurkový salát
kuřecí maso, hraška, řepkový olej, mořská sůl, brambory, cibule, salátová okurka, 
jablečný ocet, mořská sůl, třtinový cukr, 
chicken nuggets battered with pea flour, mashed pot atoes with onion purée, cucumber salad
chicken, pea flour, canola oil, sea salt, potatoes, onion, cucumber, 
apple vinegar, sea salt, cane sugar,

Obsažené alergeny:
Contained allergens:

180 g Vegetariánské hlavní jídlo/Vegetarian main course
rýžovo pohankové pala činky se špenátem, okurkový salát
rýžová krupička, pohanková mouka, hraška, maniokový škrob, mořská sůl, řepkový olej, cibule, listový špenát, 
česnek, rýžový nápoj, salátová okurka, jablečný ocet, mořská sůl, třtinový cukr,
rice-buckwheat pancakes with spinach, cucumber sala d
rice flour, buckwheat flour, pea flour, manioc starch, sea salt, canola oil, onion, spinach leaves, garlic, 
rice drink, cucumber, apple vinegar, sea salt, cane sugar,

Obsažené alergeny:
Contained allergens:

Pondělí 19.9.2016 / Monday



0,2 l Polévka / Soup
uzená polévka s jáhly a zeleninou
uzená vepřová žebra, česnek, divoké koření, jáhly, cibule, celer, mrkev, petržel, majoránka, petrželová nať,
mořská sůl, 
smoked soup with millet and vegetables
smoked pork ribs, garlic, wild spice, millet, onion, celery, carrot, parsley, marjoram, parsley tops,
sea salt, 

info: V případě vegetariánství m ůžete objednat polévku bez masových produkt ů ve stejném režimu jako 
pokrmy dietní

info: In the case of vegetarianism you can order soup wit hout meat products in the same mode as the dietary 
food

Obsažené alergeny: 9
Contained allergens: 9

180 g Hlavní jídlo / Main course
krokety z limandy s raj čátkovou omá čkou, t ěstoviny
limanda, hraška, mořská sůl, petrželová nať, brambory, mrkev, kukuřičná strouhanka, mořská sůl, řepkový olej,
omáčka: řepkový olej, cibule, mrkev, celer, petržel, divoké koření, skořice, rýžová krupička, vývar z kostí, 
rajčatový protlak, mořská sůl, jablečný ocet, rýžový sirup, bezlepkové těstoviny,
limanda croquettes with tomato sauce, pasta
limanda, pea flour, sea salt, parsley tops, potatoes, carrot, corn breadcrumb, sea salt, canola oil, onion, 
carrot, celery, parsley, wild spice, cinnamon, rice flour, broth from the bones, tomato purée, sea salt, 
apple vinegar, rice syrup, gluten-free pasta,

Obsažené alergeny: 4, 9,
Contained allergens: 4, 9,

180 g Vegetariánské hlavní jídlo/Vegetarian main course
těstovinový salát se zeleninou a fazolkami azuki, rýž ový chlebí ček
bezlepkové těstoviny, rajčata, papriky, okurky, fazolky azuki, pažitka, mořská sůl, olivový olej, 
rýžový chlebíček,
pasta salad with vegetables and azuki beans, rice b read
gluten-free pasta, tomatoes, peppers, cucumbers, azuki beans, chive, sea salt, olive oil, rice bread, 

Obsažené alergeny:
Contained allergens:

Úterý 20.9.2016 / Tuesday



0,2 l Polévka / Soup
pórková polévka se zeleninou  
pórek, mrkev, celer, petržel, mořská sůl, rýžová krupička, mletý kmín, řepkový olej, 
leek soup with vegetables 
leek, carrot, celery, parsley, sea salt, rice flour, milled cumin, canola oil, 

Obsažené alergeny: 9
Contained allergens: 9

180 g Hlavní jídlo / Main course
krůtí guláš, dušená rýže
krůtí maso, kuřecí vývar, cibule, řepkový olej, majoránka, 
koření paprika, drcená rajčata, česnek, mořská sůl, rýžová krupička, rýže,
turkey goulash, stewed rice
turkey, chicken broth, onion, canola oil, marjoram, paprika, 
mashed tomatoes, garlic, sea salt, rice flour, rice,  

Obsažené alergeny: 9
Contained allergens: 9

180 g Vegetariánské hlavní jídlo/Vegetarian main course
smažené zeleninové špízy v sezamových semínkách, va řené brambory, ředkvi čkový dip
dýně, cuketa, paprika, cibule, bylinky, mořská sůl, hraška, rýžová krupička, rýžový nápoj, sezamová 
semínka, kukuřičná strouhanka, řepkový olej, brambory, rýžový krém, ředkvičky,
vegetable skewer battered with sesame seeds, boiled  potatoes, radish dip
pumpkin, zucchinis, peppers, onion, herbs, sea salt, pea flour, rice flour, rice drink, corn breadcrumb, 
sesame seeds, canola oil, potatoes, rice cream, radishes,

Obsažené alergeny: 11
Contained allergens: 11

Středa 21.9.2016 / Wednesday



0,2 l Polévka / Soup
čočková polévka se zeleninou
čočka, brambory, mrkev, celer, petržel, cibule, olej řepkový, drcená rajčata, estragon, mořská sůl,
lentil soup with vegetables
lentils, potatoes, carrot, celery, parsley, onion, canola oil, mashed tomatoes, tarragon, sea salt,

Obsažené alergeny: 9
Contained allergens: 9

180 g Hlavní jídlo / Main course
kebab čata, vařené brambory, hruškový kompot
hovězí a vepřové maso, cibule, česnek, mrkev, majoránka, řepkový olej, kukuřičná strouhanka, rýžová 
krupička, brambory, hrušky, citrónová šťáva, citrónová kůra, hřebíček, vanilkový cukr, vanilka, třtinový cukr,
small kebabs, boiled potatoes, pear compote
beef, pork, onion, garlic, carrot, marjoram, canola oil, corn breadcrumb, rice flour, potatoes,
pears, lemon juice, lemon peel, clove, vanilla sugar, vanilla, cane sugar,

Obsažené alergeny:
Contained allergens:

180 g Vegetariánské hlavní jídlo/Vegetarian main course
žampionové ragú, dušená rýže
cibule, řepkový olej, koření paprika, žampiony, zeleninový vývar, citrónová kůra, citrónová šťáva, 
rajčatový protlak, mořská sůl, rýžová krupička, rýže,
mushroom ragout, stewed rice
onion, canola oil, paprika, mushrooms, vegetable bouillon, lemon peel, lemon juice, tomato purée, 
sea salt, rice flour, rice,

Obsažené alergeny: 9
Contained allergens: 9

Čtvrtek 22.9.2016 / Thursday



0,2 l Polévka / Soup
kuřecí polévka se zeleninou
kuřecí vývar, cibule, řepkový olej, mrkev, celer, petržel, pórek, rýžová krupička, 
mořská sůl, tymián, česnek, 
chicken soup with vegetables
chicken broth, onion, canola oil, carrot, celery, parsley, leek, rice flour, 
sea salt, thyme, garlic,

info: V případě vegetariánství m ůžete objednat polévku bez masových produkt ů ve stejném režimu jako 
pokrmy dietní

info: In the case of vegetarianism you can order soup wit hout meat products in the same mode as the dietary 
food

Obsažené alergeny: 9
Contained allergens: 9

180 g Hlavní jídlo / Main course
králi čí maso se zeleninovou omá čkou, dušená rýže
králičí maso, kuřecí vývar, cibule, olej řepkový, mrkev, celer, petržel, 
divoké koření, rýžový nápoj, rýžová krupička, mořská sůl, rýže, 
rabbit with vegetable sauce, stewed rice
rabbit, chicken broth, onion, canola oil, carrot, celery, parsley, wild spice, 
rice drink, rice flour, sea salt, rice,

Obsažené alergeny: 9
Contained allergens: 9

180 g Vegetariánské hlavní jídlo/Vegetarian main course
těstoviny s tomatovým sósem zahušt ěné bílou fazolí
bezlepkové těstoviny, olivový olej, cibule, řapíkatý celer, mrkev, drcená rajčata, mořská sůl, bazalka, česnek,
bílá fazole,
pasta with tomato sauce thickened with beans
gluten-free pasta, olive oil, onion, ribbed celery, carrot, mashed tomatoes, sea salt, basil, garlic, 
white beans,

Obsažené alergeny: 9
Contained allergens: 9

Pátek 23.9.2016 / Friday



0,2 l Polévka / Soup
polévka z pražené kuku řičné strouhanky a ko řenové zeleniny
řepkový olej, kukuřičná strouhanka, mořská sůl, celer, mrkev, petržel, česnek, mletý kmín, petrželová nať, 
soup from roasted corn breadcrumb with root vegetab els
canola oil, corn breadcrumb, sea salt, celery, carrot, parsley, garlic, ground cumin, parsley tops, 

Obsažené alergeny: 9
Contained allergens: 9

180 g Hlavní jídlo / Main course
krůtí karbanátek se zeleninou, va řené brambory, jablkový kompot
krůtí maso, hraška, kukuřičná strouhanka, rýžová krupička, mrkev, celer, petržel, česnek, koření paprika,
mořská sůl, brambory, jablka, třtinový cukr, citron, vanilka,
turkey burger with vegetables, boiled potatoes, app le compote
turkey, pea flour, corn breadcrumb, rice flour, carrot, celery, parsley, garlic, paprika, 
sea salt, potatoes, apples, cane sugar, lemon, vanilla,

Obsažené alergeny: 9
Contained allergens: 9

180 g Vegetariánské hlavní jídlo/Vegetarian main course
zeleninové karí zahušt ěné bílou fazolí, dušená rýže
květák, cibule, brokolice, mrkev, karí, rýžový nápoj, mořská sůl, bílá fazole, zeleninový vývar, majoránka, 
rýže,
vegetable curry thickened with white beans, stewed rice
cauliflower, onion, broccoli, carrot, rice drink, curry, sea salt, white beans, vegetable bouillon, marjoram,
rice,

Obsažené alergeny: 9
Contained allergens: 9

Pondělí 26.9.2016 / Monday



0,2 l Polévka / Soup
drůbeží polévka se zeleninou a fazolkami mungo 
kuřecí vývar, cibule, mrkev, celer, brokolice, fazole mungo, květák, mořská sůl, 
libeček, rýžová krupička,
poultry soup with vegetables and mungo beans
chicken broth, onion, carrot, celery, broccoli, mungo beans, cauliflower, 
sea salt, lovage, rice flour, 

info: V případě vegetariánství m ůžete objednat polévku bez masových produkt ů ve stejném režimu jako 
pokrmy dietní

info: In the case of vegetarianism you can order soup wit hout meat products in the same mode as the dietary 
food

Obsažené alergeny: 9
Contained allergens: 9

180 g Hlavní jídlo / Main course
jáhly s ku řecím masem a pe čenou zeleninou, salátek z jablek a mrkve
kuřecí maso, kuřecí vývar, lilek, cuketa, paprika, rajčata, dýně, olivový olej, 
cibule, česnek, bazalka, mořská sůl, jáhly, jablka, mrkev, citrónová šťáva, třtinový cukr,
cous-cous with chicken and baked vegetables, apple salad with carrot
chicken and chicken broth, aubergine, zucchinis, peppers, tomatoes, 
pumpkin, olive oil, onion, garlic, sweet basil, sea salt, millet, apples, carrot, lemon juice, cane sugar,

Obsažené alergeny: 9
Contained allergens: 9

180 g Vegetariánské hlavní jídlo/Vegetarian main course
kedlubnové griletky, š ťouchané brambory s pórkem, salátek z jablek a mrkve
kedlubna, hraška, kukuřičná strouhanka, rýžová krupička, řepkový olej, brambory, blanšírovaný pórek, 
zeleninový bujón, mořská sůl, jablka, mrkev, citrónová šťáva, třtinový cukr,
kohlrabi schnitzels, mashed potatoes with leek, app le salad with carrot
kohlrabi, pea flour, corn breadcrumb, rice flour, canola oil, potatoes, blanched leek, vegetable bouillon, 
sea salt, apples, carrot, lemon juice, cane sugar,

Obsažené alergeny: 9
Contained allergens: 9

Úterý 27.9.2016 / Tuesday



0,2 l Polévka / Soup
mrkvový krém s polentovými krutony
olej řepkový, cibule, mrkev, rýžový nápoj, tahini, mořská sůl, rýžová krupička, polenta, 
carrot creamy soup with polenta croutons
canola oil, onion, carrot, rice drink, tahini, sea salt, rice flour, polenta,

Obsažené alergeny: 11
Contained allergens: 11

180 g Hlavní jídlo / Main course
jáhlové halušky s uzenou šunkou a kysaným zelím 
uzená vepřová šunka, olej řepkový, cibule, naťová cibulka, kysané zelí s mrkví, mořská sůl, mletý kmín, 
halušky: brambory, maniokový škrob, jáhly, mořská sůl, řepkový olej,
millet gnocchi with smoked ham and sauerkraut 
smoked ham, canola oil, onion, onion tops, sauerkraut with carrot, sea salt, 
milled cumin, potatoes, manioc starch, millet, sea salt, canola oil,

Obsažené alergeny:
Contained allergens:

180 g Vegetariánské hlavní jídlo/Vegetarian main course
těstoviny s pyré z bílých fazolí a brokolice
bezlepkové těstoviny, bílé fazole, řapíkatý celer, cibule, česnek, bobkový list, saturejka, olivový olej, 
mořská sůl, brokolice,
pasta with broccoli - bean purée 
gluten-free pasta, beans, ribbed celery, onion, garlic, bayleaf, savory, olive oil, sea salt, broccoli,

Obsažené alergeny: 9
Contained allergens: 9

Středa 28.9.2016 / Wednesday



0,2 l Polévka / Soup
hov ězí vývar se zeleninkou a rýží
hovězí vývar, mrkev, celer, petržel, cibule, česnek, drcená rajčata, rýže, bylinky, mořská sůl, 
beef broth with vegetables and rice
beef broth, carrot, celery, parsley, onion, garlic, mashed tomatoes, rice, herbs, sea salt, 

info: V případě vegetariánství m ůžete objednat polévku bez masových produkt ů ve stejném režimu jako 
pokrmy dietní

info: In the case of vegetarianism you can order soup wit hout meat products in the same mode as the dietary 
food

Obsažené alergeny: 9
Contained allergens: 9

180 g Hlavní jídlo / Main course
těstoviny s tu ňákem a mrkví
tuňák, olivový olej, pórek, česnek, drcená rajčata, mrkev, černé olivy, mořská sůl, bezlepkové těstoviny, 
pasta with tuna and carrot
tuna, olive oil, leek, garlic, mashed tomatoes, carrot, olives, sea salt, gluten-free pasta, 

Obsažené alergeny: 4
Contained allergens: 4

180 g Vegetariánské hlavní jídlo/Vegetarian main course
sikulský guláš z dýn ě, polenta
řepkový olej, dýně, česnek, cibule, zeleninový vývar, rajčatový protlak, koření paprika, rýžová krupička, 
mletý kmín, kysané zelí s mrkví, polenta,
székely land goulash from pumpkin, polenta
canola oil, pumpkin, garlic, onion, vegetable broth, tomato purée, paprika, rice flour, ground cumin, 
sour cabbage with carrot, polenta, 

Obsažené alergeny: 9
Contained allergens: 9

Čtvrtek 29.9.2016 / Thursday



0,2 l Polévka / Soup
fazolová polévka se zeleninou a tymiánem
bílé fazole, cibule, olej řepkový, rajčatový protlak, mrkev, celer, petržel, brambory, česnek, 
rýžová krupička, mořská sůl, tymián, 
bean soup with vegetables and thyme
white beans, onion, canola oil, tomato purée, carrot, celery, parsley, potatoes, garlic, rice flour, sea salt,
thyme, 

Obsažené alergeny: 9
Contained allergens: 9

180 g Hlavní jídlo / Main course
vepřové masí čko s omá čkou z raj čátek a paprik, dušená rýže
vepřové maso, vývar z kostí, řepkový olej, cibule, koření paprika, papriky, rajčata, mořská sůl, 
rýžová krupička, rýže,
pork with sauce from tomatoes and peppers, stewed r ice
pork, broth from bones, canola oil, onion, paprika, peppers, tomatoes, sea salt, rice flour, 
rice,

Obsažené alergeny: 9
Contained allergens: 9

180 g Vegetariánské hlavní jídlo/Vegetarian main course
zeleninové knedlíky sypané restovanou cibulkou, duš ené zelí
brambory, rýžová krupička, hraška, míchaná zelenina, řepkový olej, cibule, bílé zelí, jablečný ocet, 
třtinový cukr, mletý kmín, rýžová krupička,
vegetable dumplings with roasted onion, stewed cabb age
potatoes, rice flour, pea flour, mixed vegetables, canola oil, onion, cabbage, apple vinegar, cane sugar,  
cumin, rice flour, 

Obsažené alergeny: 9
Contained allergens: 9

Pátek 30.9.2016 / Friday



Při dochucování standardně používáme mořskou sůl, koření, bylinky.  
Pro přesné zjištění složení pokrmu v případě diet a potravinových alergií kontaktujte společnost Bionea.
Při přípravě pokrmů používáme řepkový a olivový olej.

 produkt z kontrolovaného ekologického zemědělství se značkou BIO
 product of organic agriculture

neobsahuje mléčné produkty
without milk products

neobsahuje vejce
without eggs

vhodné pro bezlepkovou dietu
acceptable on glutten free diet

info: upozornění
info: warnings

Seznam potravinových alergen ů, které podléhají legislativnímu ozna čování dle sm ěrnice EU 1169/11 
The list of food allergens, which are subject to le gislative labeling according to EU Directive 1169/1 1

1 Obiloviny obsahující lepek (nejedná se o celiakii) a výrobky z nich
Cereals containing gluten (not celiac disease) and products thereof

2 Korýši a výrobky z nich
Crustaceans and products thereof

3 Vejce a výrobky z nich
Eggs and products thereof

4 Ryby a výrobky z nich
Fish and products thereof

5 Podzemnice olejná (arašídy) a výrobky z nich
Groundnuts (peanuts) and products thereof

6 Sojové boby (sója) a výrobky z nich
Soya beans (soy) and products thereof

7 Mléko a výrobky z něj
Milk and dairy products

8 Skořápkové plody a výrobky z nich - jedná se o všechny druhy ořechů
Nuts and products thereof - these are all kinds of nuts

9 Celer a výrobky z něj
Celery and products thereof

10 Hořčice a výrobky z ní
Mustard and products thereof

11 Sezamová semena (sezam) a výrobky z nich
Sesame seeds (sesame) and products thereof

12 Oxid siřičitý a siřičitany v koncentracích vyšších než 10mg, ml/kg,l, vyjádřeno SO2
Sulphur dioxide and sulphites at concentrations of more than 10 mg, ml / kg, l, expressed as SO2

13 Vlčí bob (Lupina) a výrobky z něj
Lupine (Lupin) and products thereof

14 Měkkýši a výrobky z nich
Molluscs and products thereof


