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Čerstvá zelenina je podávána ve formě salátu či oblohy min. 8x měsíčně.
Čerstvé ovoce je podáváno min. 4x měsíčně.
Mléčné nápoje jsou k dispozici min. 3x měsíčně.
Ke každému jídlu podáváme ovocný nápoj a čistou vodu.
Změna jídelníčku vyhrazena.

Přejeme Vám dobrou chuť.

do

Pondělí 2.5.2022
Zeleninový krém, čočka na kyselo, vejce, okurkaOběd 1
obsahuje alergeny: 01,03,07,09

Zeleninový krém, uzené maso, hrachová kaše, cibulkaOběd 2
obsahuje alergeny: 01,03,07,09

Úterý 3.5.2022
Polévka rajská s kroupy, Hovězí maso po cikánsku, dušená rýžeOběd 1
obsahuje alergeny: 01

Polévka rajská s kroupy, Hovězí maso na česneku, pohankaOběd 2
obsahuje alergeny: 01

Středa 4.5.2022
Polévka čočková, filé z okouníka mořského na zelenině, vařené brambory, zeleninová oblohaOběd 1
obsahuje alergeny: 01,04,09

Polévka čočková, rybí karbanátky, květákové pyré, zeleninová oblohaOběd 2
obsahuje alergeny: 01,04

Čtvrtek 5.5.2022
Polévka mrkvová, kuřecí maso na kari, bulgurOběd 1
obsahuje alergeny: 01,07

Polévka mrkvová, kuřecí maso v sýrové omáčce, celozrnné těstovinyOběd 2
obsahuje alergeny: 01,03,07

Pátek 6.5.2022
Zeleninový vývar s ovesnými vločkami, vepřová pečeně, dušené zelí, houskový knedlíkOběd 1
obsahuje alergeny: 01A,01D,03,07,09

Zeleninový vývar s ovesnými vločkami, vepřové výpečky, dušený špenát, vařené bramboryOběd 2
obsahuje alergeny: 01A,01D,03,07,09

Pondělí 9.5.2022
Polévka rybí, uzené maso, dušené zelí, špecleOběd 1
obsahuje alergeny: 01,03,04,07

Polévka rybí, milánské špagety, sýrOběd 2
obsahuje alergeny: 01,03,04,07

Úterý 10.5.2022
Polévka boršč, koprová omáčka s hovězím masem, vařené bramboryOběd 1
obsahuje alergeny: 01,07,09

Polévka boršč, křenová omáčka s hovězím masem, houskový knedlíkOběd 2
obsahuje alergeny: 01,03,07,09

Středa 11.5.2022
Polévka brokolicová, pečené kuře s dýní, zelenina na másleOběd 1
obsahuje alergeny: 01,07,09

Polévka brokolicová, pečený králík, šťouchané bramboryOběd 2
obsahuje alergeny: 01,07

Čtvrtek 12.5.2022
Drůbeží vývar s nudlemi, vepřové rizoto se sýremOběd 1
obsahuje alergeny: 01,03,07,09
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Drůbeží vývar s nudlemi, přírodní vepřový plátek, bulgurOběd 2
obsahuje alergeny: 01,03,07,09

Pátek 13.5.2022
Polévka kmínová s vejcem, bramborové šišky s mákemOběd 1
obsahuje alergeny: 01A,03,07,09

Polévka kmínová s vejcem, těstovinový salát s tuňákemOběd 2
obsahuje alergeny: 01,03,04,07,09

Pondělí 16.5.2022
Polévka gulášová, tagliatele s houbovým ragúOběd 1
obsahuje alergeny: 01,03,07

Polévka gulášová, grilovaná zelenina s kuskusemOběd 2
obsahuje alergeny: 01

Úterý 17.5.2022
Kuřecí vývar s kroupy, čevabčiči, vařené brambory, hořčiceOběd 1
obsahuje alergeny: 01,03,09,10

Kuřecí vývar s kroupy, holandský řízek, bramborová kašeOběd 2
obsahuje alergeny: 01,03,07,09

Středa 18.5.2022
Polévka hráškový krém, hovězí guláš, těstovinyOběd 1
obsahuje alergeny: 01,03,07

Polévka hráškový krém, hovězí maso v mrkvi, vařené bramboryOběd 2
obsahuje alergeny: 01,07

Čtvrtek 19.5.2022
Polévka pórková, kuřecí steak na bylinkách, zeleninový salátOběd 1
obsahuje alergeny: 01,07

Polévka pórková, kuřecí játra na cibulce, dušená rýžeOběd 2
obsahuje alergeny: 01,07

Pátek 20.5.2022
Polévka bramborová, pečený losos na másle, pečené paprikyOběd 1
obsahuje alergeny: 01,04,09

Polévka bramborová, pečené rybí filé na kmíně, šťouchané bramboryOběd 2
obsahuje alergeny: 01,04,09

Pondělí 23.5.2022
Polévka zelná, jablková žemlovka s tvarohemOběd 1
obsahuje alergeny: 01,03,07

Polévka zelná, zapečené celozrnné těstoviny se zeleninou a sýremOběd 2
obsahuje alergeny: 01,03,07

Úterý 24.5.2022
Polévka hrstková, hovězí maso na houbách, pohankaOběd 1
obsahuje alergeny: 01

Polévka hrstková, hovězí maso po burgundsku, dušená rýžeOběd 2
obsahuje alergeny: 01
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Středa 25.5.2022
Hovězí vývar s jáhly, vepřová sekaná, bramborová kašeOběd 1
obsahuje alergeny: 01,03,07,09

Hovězí vývar s jáhly, pečený kapustový karbanátek, š´touchané bramboryOběd 2
obsahuje alergeny: 01,03,09

Čtvrtek 26.5.2022
Polévka kulajda, krůtí kostky na zelenině, kuskusOběd 1
obsahuje alergeny: 01,03,07

Polévka kulajda, přírodní krůtí plátek, zelenina na másleOběd 2
obsahuje alergeny: 01,03,07

Pátek 27.5.2022
Polévka česneková, zapečené brambory se zeleninou a sýremOběd 1
obsahuje alergeny: 01,03

Polévka česneková, špagety carbonara se sýremOběd 2
obsahuje alergeny: 01,03,07

Pondělí 30.5.2022
Polévka dýňová, vepřové maso se zeleninou na čínský způsob, dušená rýžeOběd 1
obsahuje alergeny: 01,05,07

Polévka dýňová, vepřový steak na pepři, zeleninové hranolkyOběd 2
obsahuje alergeny: 01,07

Úterý 31.5.2022
Kuřecí vývar s kapáním, zapečené brambory a brokolice s nivouOběd 1
obsahuje alergeny: 01,03,07,09

Kuřecí vývar s kapáním, květákové smaženky, salát ColeslawOběd 2
obsahuje alergeny: 01,03,07,09
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Obiloviny - pšenice           
Obiloviny - oves              
Vejce                         
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Arašídy (podzemnice olejná)   
Mléko                         
Celer                         
Hořčice


