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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

Středa 1.6.2022
Zeleninový krém, kuřecí rizoto, sýr, okurkaOběd 1
obsahuje alergeny: 01,07,09

Zeleninový krém, krůtí maso na zelenině, vařené bramboryOběd 2
obsahuje alergeny: 01,07,09

Čtvrtek 2.6.2022
Drůbkový vývar, hovězí Stroganoff, pohankaOběd 1
obsahuje alergeny: 01,09

Drůbkový vývar, hovězí maso v rajské omáčce, těstovinyOběd 2
obsahuje alergeny: 01,03,07,09

Pátek 3.6.2022
Polévka bramborová, šunkofleky, červená řepaOběd 1
obsahuje alergeny: 01,03,07,09

Polévka bramborová, francouzské brambory, okurkový salátOběd 2
obsahuje alergeny: 01,03,07,09

Pondělí 6.6.2022
Polévka frankfurtská, květák na mozeček, vařené bramboryOběd 1
obsahuje alergeny: 01,03,07

Polévka frankfurtská, bulgurové rizoto se zeleninou a sýremOběd 2
obsahuje alergeny: 01,07

Úterý 7.6.2022
Rybí pomazánka, segedínský guláš, houskový knedlíkOběd 1
obsahuje alergeny: 01,03,04,07

Rybí pomazánka, pikantní vepřové kostky se zeleninou, rýžeOběd 2
obsahuje alergeny: 01,03,04,07

Čtvrtek 9.6.2022
Zeleninový vývar s vejcem, smažené rybí filé, šťouchané bramboryOběd 1
obsahuje alergeny: 01,03,04,07,09

Zeleninový vývar s vejcem, přírodní rybí filé, zelenina na másleOběd 2
obsahuje alergeny: 01,03,04,07,09

Pátek 10.6.2022
Polévka gulášová, buchtičky se šodóOběd 1
obsahuje alergeny: 01,03,07

Polévka gulášová, kynuté buchty s tvarohem a mákemOběd 2
obsahuje alergeny: 01,03,07

Pondělí 13.6.2022
Polévka brokolicová, čočka na kyselo, párek, vejceOběd 1
obsahuje alergeny: 01,03,07

Polévka brokolicová, chilli con carne, pečivoOběd 2
obsahuje alergeny: 01,03,07

Úterý 14.6.2022
Polévka špenátová, pečené kuřecí stehno, fazolky na slaniněOběd 1
obsahuje alergeny: 01,03,07
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Polévka špenátová, pečený králík, zelenina na másleOběd 2
obsahuje alergeny: 01,03,07,09

Středa 15.6.2022
Drůbeží vývar s nudlemi, masové karbanátky, bramborová kašeOběd 1
obsahuje alergeny: 01,03,07

Drůbeží vývar s nudlemi, sekaná se žampiony, šťouchané bramboryOběd 2
obsahuje alergeny: 01,07,09

Čtvrtek 16.6.2022
Polévka květáková, lasagne s bešamelem a sýremOběd 1
obsahuje alergeny: 01,03,07

Polévka květáková, boloňské špagety se sýremOběd 2
obsahuje alergeny: 01,03,07

Pátek 17.6.2022
Polévka dýňová, žemlovka s jablky a tvarohemOběd 1
obsahuje alergeny: 01,03,07

Polévka dýňová, zeleninový salát s kuřecím masem, pečivoOběd 2
obsahuje alergeny: 01,03,07

Pondělí 20.6.2022
Polévka čočková, květákové placky, salát ColeslawOběd 1
obsahuje alergeny: 01,03,07

Polévka čočková, zapečená brokolice s nivou, vařené bramboryOběd 2
obsahuje alergeny: 01,03,07

Úterý 21.6.2022
Polévka uzená s rýží, hovězí maso na houbách, bulgurOběd 1
obsahuje alergeny: 01

Polévka uzená s rýží, hovězí maso na smetaně, kuskusOběd 2
obsahuje alergeny: 01,07

Středa 22.6.2022
Polévka kapustová, rybí filé na kmíně, vařené bramboryOběd 1
obsahuje alergeny: 01,04,07

Polévka kapustová, rybí karbanátky, bramborová kašeOběd 2
obsahuje alergeny: 01,03,04,07

Čtvrtek 23.6.2022
Polévka kmínová s vejcem, kuřecí maso na kari, rýžeOběd 1
obsahuje alergeny: 01,03,07

Polévka kmínová s vejcem, kuřecí maso po čínsku, rýžové nudleOběd 2
obsahuje alergeny: 01,03,06

Pátek 24.6.2022
Polévka celerová, vepřový vrabec, dušený špenát, houskový knedlíkOběd 1
obsahuje alergeny: 01,03,07,09

Polévka celerová, vepřové kostky se zeleninou, kuskusOběd 2
obsahuje alergeny: 01,03,07,09
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Pondělí 27.6.2022
Polévka rajská, čočkový salát se zeleninou, bylinková bagetkaOběd 1
obsahuje alergeny: 01,03,07

Polévka rajská, sojový karbanátek, šťouchané bramboryOběd 2
obsahuje alergeny: 01,03,06

Úterý 28.6.2022
Polévka zeleninová, smažený kuřecí řízek, bramborová kašeOběd 1
obsahuje alergeny: 01,03,07,09

Polévka zeleninová, přírodní kuřecí plátek, rýžeOběd 2
obsahuje alergeny: 01,09

Středa 29.6.2022
Hráškový krém, bavorské vdolečky s povidly a tvarohemOběd 1
obsahuje alergeny: 01,03,07
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