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Salátový bar - výběr z různých druhů čerstvé zeleniny, ovoce, kompotů apod. každý den.
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 3.4.2023
Polévka brokolicová, jablečná žemlovka s tvarohem, zeleninový salátOběd 1
obsahuje alergeny: 01,03,07

Polévka brokolicová, bulgurové rizoto se zeleninou a sýrem, zeleninový salátOběd 2
obsahuje alergeny: 01,07,09

Úterý 4.4.2023
Polévka fazolová, králičí hřbet vykoštěný v pikantní směsi se zeleninou a arašídy, bramborové placky, ovoce
/kompot

Oběd 1

obsahuje alergeny: 01,03,05,06,07,09

Polévka fazolová, boloňské špagety se sýrem, ovoce / kompotOběd 2
obsahuje alergeny: 01,03,07,09

Středa 5.4.2023
Polévka hrachová, křenová omáčka s hovězím masem, houskový knedlík, zeleninový salátOběd 1
obsahuje alergeny: 01,03,07

Polévka hrachová, kuřecí játra na cibulce (omáčka), dušená rýže, zeleninový salátOběd 2
obsahuje alergeny: 01,07

Úterý 11.4.2023
Polévka rajská, ovocné knedlíky s tvarohem, zeleninový salátOběd 1
obsahuje alergeny: 01,03,07

Polévka rajská, rybí filé zapečené se sýrem, opečené brambory, zeleninový salátOběd 2
obsahuje alergeny: 01,04,07

Středa 12.4.2023
Polévka gulášová, rýžový nákyp se šunkou a sýrem, ovoce / kompotOběd 1
obsahuje alergeny: 01,03,07

Polévka gulášová, hovězí maso v rajské omáčce, těstoviny, ovoce / kompotOběd 2
obsahuje alergeny: 01,03,07

Čtvrtek 13.4.2023
Kuřecí vývar, jaternicový prejt, dušené zelí, vařené brambory, zeleninový salátOběd 1
obsahuje alergeny: 01,07,09

Kuřecí vývar, gnocchi se špenátem a sýrem, zeleninový salátOběd 2
obsahuje alergeny: 01,03,07,09

Pátek 14.4.2023
Polévka bramborová, pečený pstruh po mlynářsku, opečené brambory, dezertOběd 1
obsahuje alergeny: 01,04,07,09

Polévka bramborová, sekaná z hovězího a vepřového masa, vařené brambory, dezertOběd 2
obsahuje alergeny: 01,03,07,09

Pondělí 17.4.2023
Polévka uzená s kroupy, kuskus se zeleninou a sýrem, zeleninový salátOběd 1
obsahuje alergeny: 01,03,07

Polévka uzená s kroupy, bramborové šišky s mákem, zeleninový salátOběd 2
obsahuje alergeny: 01,03,07

Úterý 18.4.2023
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Polévka čočková, čevabčiči, hořčice, šťouchané brambory, ovoce / kompotOběd 1
obsahuje alergeny: 01,03,07,10

Polévka čočková, krůtí maso v sýrové omáčce, těstoviny, ovoce / kompotOběd 2
obsahuje alergeny: 01,03,07

Středa 19.4.2023
Zeleninový krém, kuřecí maso na paprice, dušená rýže, zeleninový salátOběd 1
obsahuje alergeny: 01,07,09

Zeleninový krém, rybí prsty, vařené brambory, zeleninový salátOběd 2
obsahuje alergeny: 01,03,04,07,09

Čtvrtek 20.4.2023
Polévka pórková, hovězí štěpánská, bulgur, dezertOběd 1
obsahuje alergeny: 01,03,07

Polévka pórková, vepřové kung-pao, rýžové nudle, dezertOběd 2
obsahuje alergeny: 01,03,05,06,07

Pátek 21.4.2023
Polévka frankfurtská, smažená vepřová játra, bramborová kaše, zeleninový salátOběd 1
obsahuje alergeny: 01,03,07

Polévka frankfurtská, pečené kuřecí stehno, bramborová kaše, zeleninový salátOběd 2
obsahuje alergeny: 01,07

Středa 26.4.2023
Polévka zelná, rybí filé na kmíně, vařené brambory, zelenina na másle, zeleninový salátOběd 1
obsahuje alergeny: 01,04,07

Polévka zelná, šunkofleky s uzeným masem, zeleninový salátOběd 2
obsahuje alergeny: 01,03,07

Čtvrtek 27.4.2023
Polévka kmínová s vejcem, kuřecí maso na kari, těstoviny, ovoce / kompotOběd 1
obsahuje alergeny: 01,03,07

Polévka kmínová s vejcem, dukátové buchtičky se šodó, ovoce / kompotOběd 2
obsahuje alergeny: 01,03,07

Pátek 28.4.2023
Cibulačka, rizoto s krůtím masem, zeleninou a sýrem, zeleninový salátOběd 1
obsahuje alergeny: 01,03,07

Cibulačka, mletá svíčková, houskový knedlík, zeleninový salátOběd 2
obsahuje alergeny: 01,03,07,09
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Seznam alergenů: Obiloviny obsahující lepek    
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Arašídy (podzemnice olejná)
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Sójové boby (sója)            
Mléko                         
Celer                         
Hořčice


