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Úterý 6.4.2021
Polévka cizrnová  (A: 03,07,09)Polévka
Rizoto s vepřovým masem sypané sýrem, okurek  (A: 07)Oběd
Voda se šťávou z citronů + mléko ochucené  (A: 07)Nápoj

Středa 7.4.2021
Polévka kapustová  (A: 01a,03,07)Polévka
Kuřecí plněný řízek, bramborová kaše, salát  (A: 01a,03,07)Oběd
Ovocný nápojNápoj

Čtvrtek 8.4.2021
Polévka rýžová  (A: 01a,07,09)Polévka
Hovězí maso s fazolemi, chléb, ovoce  (A: 01a)Oběd
Voda se šťávou z pomerančů + mléko ochucené  (A: 07)Nápoj

Pátek 9.4.2021
Polévka kmínová  (A: 01a,07,09)Polévka
Sýrovo - špenátová omáčka, těstoviny  (A: 01a,07)Oběd
Ovocný nápojNápoj

Pondělí 12.4.2021
Polévka zeleninová  (A: 01a,07,09)Polévka
Hrachová kaše, vídeňský párek, chléb, okurek  (A: 01a)Oběd
Voda se šťávou z citronů + mléko ochucené  (A: 07)Nápoj

Úterý 13.4.2021
Polévka luštěninová  (A: 01a,07,09)Polévka
Pečené kuřecí stehno, vařené brambory, salát z barevného zelí  (A: 01a)Oběd
Ovocný nápojNápoj

Středa 14.4.2021
Hovězí vývar s ovesnými vločkami  (A: 01a,07,09)Polévka
Segedinský guláš, houskový knedlík, ovoce  (A: 01a,03,07)Oběd
Voda se šťávou z pomerančů + mléko ochucené  (A: 07)Nápoj

Čtvrtek 15.4.2021
Polévka čočková  (A: 01a,07,09)Polévka
Smažená brokolice, bramborová kaše, dresing  (A: 01a,03,07)Oběd
Ovocný nápojNápoj

Pátek 16.4.2021
Polévka bramborová  (A: 01a,07,09)Polévka
Vepřové azu, dušená rýže  (A: 01a)Oběd
Voda se šťávou z citronů + mléko ochucené  (A: 07)Nápoj

Pondělí 19.4.2021
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Polévka selská  (A: 01a,03,07,09)Polévka
Hovězí tokáň, těstoviny, ovoce  (A: 01a)Oběd
Ovocný nápojNápoj

Úterý 20.4.2021
Polévka pórková  (A: 01a,03,07)Polévka
Karbenátek, vařené brambory, salát  (A: 01a,03,07)Oběd
Voda se šťávou z pomerančů + mléko ochucené  (A: 07)Nápoj

Středa 21.4.2021
Polévka z míchaných luštěnin  (A: 01a,07,09)Polévka
Tvarohový závin, ovoce  (A: 01a,03,07)Oběd
Kakao  (A: 07)Nápoj

Čtvrtek 22.4.2021
Polévka ze zeleného hrášku  (A: 01a,07)Polévka
Rybí filé, bramborová kaše, salát  (A: 01a,03,04,07)Oběd
Ovocný nápojNápoj

Pátek 23.4.2021
Polévka česneková  (A: 01a,03,07,09)Polévka
Přírodní kuřecí řízek, dušená rýže  (A: 01a)Oběd
Voda se šťávou z citronů + mléko ochucené  (A: 07)Nápoj

Pondělí 26.4.2021
Vývar s písmenky  (A: 01a,07,09)Polévka
Kuře na paprice, houskový knedlík, ovoce  (A: 01a,03,07)Oběd
Ovocný nápojNápoj

Úterý 27.4.2021
Polévka rajčatová s kapáním  (A: 01a,03,07)Polévka
Rybí filé, bramborová kaše, salát  (A: 01a,03,04,07)Oběd
Voda se šťávou z pomerančů + mléko ochucené  (A: 07)Nápoj

Středa 28.4.2021
Polévka kulajda  (A: 01a,03,07)Polévka
Žemlovka s jablky  (A: 01a,03,07)Oběd
Ovocný čajNápoj

Čtvrtek 29.4.2021
Polévka jáhlová se zeleninou  (A: 01a,07,09)Polévka
Sekaná pečeně, zelí, vařené brambory  (A: 01a,03,07)Oběd
Voda se šťávou z citronů + mléko ochucené  (A: 07)Nápoj

Pátek 30.4.2021
Polévka květáková  (A: 01a,07)Polévka
Vepřové maso po indicku, tarhoňa  (A: 01a)Oběd
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Ovocný nápojNápoj

Jídlo je určeno k přímé spotřebě
Změna jídelníčku vyhrazena
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Seznam alergenů: Obiloviny - pšenice           
Vejce                         
Ryby

07 
09

Mléko                         
Celer

Jejich čísla jsou uvedena v závorce za názvem jídla.Jídlo obsahuje alergeny.


