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Pondělí 2.5.2022
Polévka luštěninová s bylinkami  (A: 01a,07,09)Polévka
Kuřecí nudličky na drcených rajčatech, dušená rýže, ovoce  (A: 01a)Oběd
Cereální nápojNápoj

Úterý 3.5.2022
Polévka kmínová s vejci a pažitkou  (A: 01a,03,07,09)Polévka
Rozlítané ražničí, vařené brambory s kudrnkouOběd
Voda se šťávou z citronů + slazené vanilkové mléko  (A: 07)Nápoj

Středa 4.5.2022
Vývar s krupicovými noky a zeleninou  (A: 01a,03,07,09)Polévka
Vepřová kýta na smetaně, domácí houskový knedlík  (A: 01a,03,07,09,10)Oběd
Ovocný nápoj s příchutí kiwiNápoj

Čtvrtek 5.5.2022
Polévka hrachová se zeleninou  (A: 01a,07,09)Polévka
Táč s borůvkami a drobenkou  (A: 01a,03,07)Oběd
Kakao  (A: 07)Nápoj

Pátek 6.5.2022
Polévka pórková s kus kusem  (A: 01a,07)Polévka
Holandský řízek, bramborová kaše, salát z červené řepy s jablky  (A: 01a,03,07)Oběd
Ovocný nápoj s příchutí aloe veraNápoj

Pondělí 9.5.2022
Polévka zeleninová s drožďovými knedlíčky  (A: 01a,03,07,09)Polévka
Pečené kuřecí stehno na medu a pomerančích, dušená rýže Basmati, ovoce  (A: 01a,07)Oběd
Ovocný nápojNápoj

Úterý 10.5.2022
Polévka z římského hrachu s bylinkami  (A: 01a,07,09)Polévka
Čevabčiči s cibulí a hořčicí, šťouchané brambory  (A: 01a,03,07,10)Oběd
Voda se šťávou z pomerančů + ochucený kefír  (A: 07)Nápoj

Středa 11.5.2022
Polévka z hlívy ústřičné  (A: 01a,07)Polévka
Smažené rybí filé, bramborová kaše, salát  (A: 01a,03,04,07)Oběd
Ovocný nápojNápoj

Čtvrtek 12.5.2022
Polévka z hlávkového zelí se smetanou  (A: 01a,07)Polévka
Sojové nudličky se zeleninou a kuskusem  (A: 06)Oběd
Jablečný džuš + čokoládové mléko  (A: 07)Nápoj

Pátek 13.5.2022
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Vývar s ovesnými vločkami  (A: 01d,07,09)Polévka
Vepřové kostky na bylinkách s fazolemi v rajčatové omáčce, vařené brambory  (A: 01a)Oběd
Ovocný nápoj + mléko neochucené  (A: 07)Nápoj

Pondělí 16.5.2022
Polévka brokolicová s vejci  (A: 01a,03,07)Polévka
NA PŘÁNÍ: Čína s kuřecími nudličkami, čínské nudle, ovoce  (A: 01a,03,06)Oběd
Ovocný nápojNápoj

Úterý 17.5.2022
NA PŘÁNÍ: Polévka rajčatová s vaječným kapáním  (A: 01a,03,07)Polévka
Vepřová játra na cibulce, dušená rýže, dezert  (A: 01a)Oběd
Voda se šťávou z grepů + pistáciové mléko  (A: 07)Nápoj

Středa 18.5.2022
Polévka z červené čočky  (A: 01a,07,09)Polévka
Vepřový vrabec, listový špenát, bramborové noky  (A: 01a,03,07)Oběd
Ovocný nápojNápoj

Čtvrtek 19.5.2022
Polévka ragů s vepřovým a hovězím masem a bramborem  (A: 01a,07,09)Polévka
Vánočková žemlovka s jablky a tvarohem  (A: 01a,03,07)Oběd
Ovocný čajNápoj

Pátek 20.5.2022
NA PŘÁNÍ: Polévka dýňová se soba nudlemi  (A: 01a,07)Polévka
Pečený karbenátek, bramborová kaše, salát  (A: 01a,03,07)Oběd
Voda se šťávou z citronů + mléko neochucené  (A: 07)Nápoj

Pondělí 23.5.2022
Zeleninová krémová polévka s jáhlemi  (A: 01a,07,09)Polévka
Uzená kýta s hrachovou kaší, chléb labužník, sterilovaný okurek  (A: 01a)Oběd
Ovocný nápoj + ochucené mléko  (A: 07)Nápoj

Úterý 24.5.2022
Polévka bramborová se zeleninou  (A: 01a,07,09)Polévka
NA PŘÁNÍ: Boloňské špagety, ovoce  (A: 01a,07)Oběd
Cereální nápoj + mléko neochucené  (A: 07)Nápoj

Středa 25.5.2022
Polévka z červených fazolí  (A: 01a,07,09)Polévka
Rybí filé na kmíně a česneku, bramborová kaše, salát  (A: 01a,04,07)Oběd
Ovocný nápojNápoj

Čtvrtek 26.5.2022
Polévka z barevné rýže se zeleninou  (A: 01a,07,09)Polévka
Zapečené těstoviny s kuřecím masem  (A: 01a,03,07)Oběd
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Voda se šťávou z pomerančů + ochucený kefír  (A: 07)Nápoj

Pátek 27.5.2022
Krupková polévka s koprem  (A: 01a,07)Polévka
Vepřové nudličky na paprice, dušená rýře basmati  (A: 07,09)Oběd
Ovocný nápojNápoj

Pondělí 30.5.2022
Polévka z barevných fazolí  (A: 01a,07)Polévka
Vepřová kýta v houbové omáčce, barevné těstoviny, ovoce  (A: 01a,07)Oběd
Ovocný nápojNápoj

Úterý 31.5.2022
Polévka pohanková s bylinkami  (A: 01,07,09)Polévka
NA PŘÁNÍ: Hovězí guláš s domácím houskovým knedlíkem  (A: 01a,03,07)Oběd
Voda se šťávou z grepů + mléko neochucené  (A: 07)Nápoj

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

06 
07 
09 
10

Sójové boby (sója)            
Mléko                         
Celer                         
Hořčice

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


