od 03.05.2021

do 21.05.2021

Pondělí 3.5.2021
Polévka

kulajda (A: 01,07,12)

Oběd

Zapečené flíčky s uzeným masem, kyselá okurka, müssli tyčinka, vitamaxima (A:
01,03,07,08,11,12)

Úterý 4.5.2021
Polévka

cibulová se sýrem (A: 01,07)

Oběd

Vepřová pečeně, bramborový knedlík, bílé zelí dušené, čaj in. (A: 01,03,07,12)

Středa 5.5.2021
Polévka

brokolicová (A: 01)

Oběd

Přírodní plátek se žampióny, dušená rýže, multiq (A: 01)

Čtvrtek 6.5.2021
Polévka

hrachová (A: 01)

Oběd

Zahradnická sekaná, brambory, ovocný kompot, čaj in. (A: 01,03,07,09)

Pátek 7.5.2021
Polévka

zeleninová s rýží (A: 01,09)

Oběd

Italské lasagně s vepř.masem, rajčaty a sýrem, čaj se sirupem (A: 01,03,07,12)

od 03.05.2021

do 21.05.2021

Pondělí 10.5.2021
Polévka

gulášová (A: 01,09)

Oběd

Bramborové šišky plněné mákem, čaj se sirupem, milka, citrónová voda (A: 01,03,07)

Úterý 11.5.2021
Polévka

mexická (A: 01,07)

Oběd

Mexický hovězí guláš, dušená rýže, vitamaxima, bílá káva, voda s citrónem (A:
01,07)

Středa 12.5.2021
Polévka

zeleninová s růžičkovou kapustou (A: 01,09)

Oběd

Obalované rybí nugety z aljašské tresky, bramborová kaše, kompot, multiq, cao
grande, voda s citrónem (A: 01,03,04,07)

Čtvrtek 13.5.2021
Polévka

s krupicovými noky (A: 01,03,09)

Oběd

Nudle široké s kuřecím masem, nivou a smetanou, čaj in., kakao, voda s citrónem (A:
01,04,07)

Pátek 14.5.2021
Polévka

bramborová se žampióny (A: 01,09)

Oběd

Kuřecí špalíčky pečené na kysaném zelí, brambory s petrželkou, mrkvík, granko,
vofda s citrónem (A: 01,07,12)

od 03.05.2021

do 21.05.2021

Pondělí 17.5.2021
Polévka

dýňovo-mrkvová (A: 01,07)

Oběd

Zapékaná řecká musaka s hov.masem,rajčaty,lilky a sýrovým bešamelem , salát z
čínského zelí s mrkví a salátovou okurkou, mrkvík milka , voda s citrónem (A:
01,03,07,12)

Úterý 18.5.2021
Polévka

s hráškem a těstovinovou rýží (A: 01,09)

Oběd

Hamburská vepřová kýta, houskový knedlík, vitamaxima, mléko, voda s citrónem (A:
01,03,07,09,10,12)

Středa 19.5.2021
Polévka

frankfurtská (A: 01,09)

Oběd

bulgur po japonsku s kuřecím masem, pórkem a houbami sypaný parmazánem,
mandarinka, čaj ovocný in.kakao, voda s citrónem (A: 01,07)

Čtvrtek 20.5.2021
Polévka

zeleninová s cizrnou (A: 01,09)

Oběd

Kapustové karbanátky s francouzskou čočkou a vločkami, bramborová kaše, kyselá
okurka, čaj se sirupem, cao grande, voda s citrónem (A: 01,03,07,10)

Pátek 21.5.2021
Polévka

žampiónová (A: 01,07)

Oběd

Vepřové nudličky na rozmarýnu a slanině, mexická rýže s kukuřicí a červenou fazolí,
rebarbořík, granko, voda citrónová (A: 01,07)

Jídlo obsahuje alergeny. Jejich čísla jsou uvedena v závorce za názvem jídla.
Obiloviny obsahující lepek
Seznam alergenů: 01
03
Vejce
04
Ryby
07
Mléko
08
Ořechy, mandle, pistácie
Přejeme Vám dobrou chuť
Změna jídelníčku vyhrazena

09
10
11
12

Celer
Hořčice
Sezamová semena
Oxid siřičitý a siřičitany

