
 

СЕДIVIПЧП® МЕНЮ  ЗA ОБЯД  

05.12. -09.12.2022 год. 

Понеделник  05.12.2022 год. AЛEPГEHИ  CHHCbK HA ПOTEHЦИAЛHИTE AЛEPГEHИ  

1. Картофена  крем  супа  
2. Кюфте  с  ризи-бизи  
3. Плод  
4. Хляб  

Nº 7, 3, 1 
Nº 
Nº 
Nº 1 

1. Зърнени  култури, съдържащи  глутен  (пшеница, 
ръж, ечемик, овес, с  изключение  нa: 
а)глюкозен  сироп  на  пшенична  основа, включително  
декстроза: 
б)малтодекстрини  на  пшенична  основа: 
в)глюкозен  сироп  на  ечемична  основа: 
г)зърнени  култури,използвани  за  производство  на  
алкоколни  дестилати, включително  етилов  алкокол  от  
селскостопански  произкод  
2. Ракообразни  и  продукти  от  тях: 
3. Яйцa и  продукти  от  тяк: 
4. Риба  и  рибни  продукти  с  изключение  нa: 
a) рибен  желатин, носител  нa витамин 	и/или  
каротиноиднизаготовки: 
6) рибен  желатин  или  рибен  клей, използван  като  
подобряващ  агент  в  бира  и  вино  
5. Фъстьци  и  п  о 	кти  от  тяк  р

~ 6. Соя  и  соеви  продукти  с  изкл.нa 
a) напълно  рафинирани  соево  масло  и  мазнина  
6) натурални  смесени  токофероли  
в) растителен  станолов  естер, произведен  от  стероли  
нa растителни  мacлa и  източници  
7. Мляко  и  млечни  продукти. 
8. Ядки, a именно: бадеми, лешници, орехи, кяттry, 
пеканови  ядки, шамфъстьк  
9. Целина  и  продукт  и  от  нея  
10. Синап  и  продукти  от  него  
11. Сусамово  семе  и  продукти  от  нero 
12. Лупина  и  продукти  oт  нея  
13. Мекотели  и  продукти  oт  тях  

B oprпfiк  06.12.2022 io; . 

1. Тара  1 ор  
_:. Пиле  с  картофи  
3. Кре.м  -  ванилия  
Х ляб  

7 

7. 	1 
~ti~~, 	1 

Сряда  07.12.2022 год. 

1. Супа  от  свинско  месо  
2. Леща  якния  
3. Maкapoни  на  фурна  
4. Хляб  

Nº 7,3,1 

Nº 1  
Nº 7, 3 
№  1 

Четвъртък  08.12.2022 год. 

1. Супа  риба  
2. Свинска  кавърма  кебап  
3. Плод  
4. Хляб  

Nº 4 
о  N 

N 
1  

Петък  09.12.2022 год. 

1. Супа  пиле  
2. Картофи  с  бял  сос  и  
сирене  
3. Млечна  баница  
4. Хляб  - пълнозърнест  

Nº 7, 3, 1 
Nº 7, 1, 7 

Nº 7 
№  1 

Добър  апетит! 
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