Jídelníček na týden : 4.11. - 8.11. 2019
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Alergeny jsou uváděny v tištěné podobě v jídelně. Při přípravě diet je přihlíženo k výběru vhodných potravin.V případě bezlepkové diety jsou
potraviny nahrazené potravinami neobsahujícími lepek. Příprava je oddělená od běžné stravy. U bezmléčné stravy a různých intolerancích
je strava připravovaná bez potravin způsobujících příslušné alergie. Podrobné informace poskytne také vedoucí školní jídelny Základní
školy a Mateřské školy Brno, Merhautova 37 na telefonním čísle 545211651 kl. 114.

