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Úterý polévka Dýňová polévka (A: 01,07)

oběd 1 Kuřecí přírodní řízek, Bramborová kaše (A: 01,07)1.6.
oběd 2 Zapečené těstoviny se šunka, brokolice, žampi, sýr, Rajče (A: 01,03,07)

Středa polévka Polévka hovězí se strouháním (A: 01,03,09)

oběd 1 Maďarské fazole s krůtím masem, Chléb (A: 01)2.6.
oběd 2 Špekové knedlíky s cibulkou, Zelí dušené (A: 01,03,07,10,12)

Čtvrtek polévka Polévka z jarní zeleniny (A: 01,07)

oběd 1 Pražská pečeně, Rýže dušená (A: 01,03)3.6.
oběd 2 Kuřecí rizoto po japonsku /žampi,pór, (A: 01,03,07,09)

Pátek polévka Polévka rybí s houskou (A: 04,07,09)

oběd 1 Čevabčiči, Brambory vařené, Obloha /hořčice, cibule (A: 01,07,10)4.6.
oběd 2 Kovbojská pánev /těstov. s vepř.masem, zeleninou (A: 01,03)

Pondělí polévka Polévka drůbková jemná s těstovinou (A: 01,03,07,09)

oběd 1 Rybí filé zapečené se zeleninou, Brambory vařené (A: 04,07)7.6.
oběd 2 Špagety po uhlířsku /vejce,slanina, Rajče (A: 01,03)

Úterý polévka Polévka hovězí s kapáním (A: 01,03,07,09)

oběd 1 Plněný paprikový lusk v rajčatové omáčce, Rýže dušená (A: 01,03,09,10)8.6.
oběd 2 Kuřecí játra s cizrnou a rukolou (A: 01)

Středa polévka Polévka květáková (A: 01,03,07)

oběd 1 Hovězí pečeně na česneku, Bramborové knedlíky, Špenát dušený (A: 01,03,07)9.6.
oběd 2 Bulgureto srbské s kuřecím masem (A: 07)

Čtvrtek polévka Polévka frankfurtská s bramborem (A: 01)

oběd 1 Kaše krupicová s kakaem, Ovoce (A: 01,07)10.6.
oběd 2 Vepřové v zelenině, Rýže dušená (A: 01,07)

Pátek polévka Polévka česneková (A: 03)

oběd 1 Italský guláš, Těstoviny (A: 01,03,07)11.6.
oběd 2 Květák smažený, Brambory vařené, Tatarská omáčka (A: 01,02,03,07,10)

Pondělí polévka Kedlubnová polévka s houskou (A: 01,07)

oběd 1 Kuře pečené, Brambory vařené, Kompot (A: 01,07)14.6.
oběd 2 Knedlíčky se smetanovo /jahodovou polevou (A: 01,03,07)

Úterý polévka Polévka z červené čočky (A: 09)

oběd 1 Luštěninové rizoto s krůtím masem, Chléb (A: 01,07,09)15.6.
oběd 2 Buřt guláš, Chléb (A: 01,10,12)

Středa polévka Polévka hovězí s těstovinami (A: 01,03,09)

oběd 1 Španělský plátek, Rýže dušená (A: 01,03,10)16.6.
oběd 2 Želvy Ninja /těstoviny, kuř. maso, špenát (A: 01,03)

Čtvrtek polévka Polévka květáková s vejcem (A: 01,03,07)

oběd 1 Kapustový karbanátek /nákyp, Brambory vařené, Mrkvový salát (A: 01,03,07)17.6.
oběd 2 Vepřová játra na cibulce, s pórkem a rýží (A: 01,09)

Pátek polévka Polévka z jarní zeleniny (A: 01,07)

oběd 1 Moravský vrabec, Bramborové knedlíky, Zelí dušené (A: 01,10,12)18.6.
oběd 2 Nové brambory s tvarohem, Rajče (A: 07)

Pondělí polévka Polévka bramboračka (A: 07,09)
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oběd 1 Dukátové buchtičky s krémem, Ovoce, Čaj (A: 01,03,07)21.6.
oběd 2 Perkelt po maďarsku, Rýže dušená (A: 01,09,10,12)

Úterý polévka Polévka drůbková jemná s těstovinou (A: 01,03,09)

oběd 1 Kuřecí maso po čínsku, Dušená rýže na kari (A: 01,03,07,10)22.6.
oběd 2 Těstovinový salát se zeleninou a tuňákem /za stude (A: 01,03,04,06,07,10)

Středa polévka Polévka frankfurtská s bramborem (A: 01)

oběd 1 Boloňské špagety /bezmasé, Sýr (A: 01,03,06,07,09)23.6.
oběd 2 Bramborové knedlíky plněné masem, Zelí dušené (A: 01,10,12)

Čtvrtek polévka Polévka hovězí se strouháním (A: 01,03,09)

oběd 1 Hovězí pečeně na houbách, Houskový knedlík (A: 01)24.6.
oběd 2 Lečo s vejci a uzeninou, Chléb (A: 01,03)

Pátek polévka Polévka kuřecí krémová s cizrnou (A: 01,07,09)

oběd 1 Rybí filé pečené na másle, Brambory vařené, Rajče (A: 01,03,04,07,09,10)25.6.
oběd 2 Sázené vejce s červenou čočkou, Okurka (A: 01,03,09)

Pondělí polévka Polévka rajčatová s kapáním (A: 01,03,07)

oběd 1 Smažený kuřecí řízek, Brambory vařené, Salát okurkový (A: 01,03,07)28.6.
Úterý polévka Polévka hovězí s těstovinami (A: 01,03,09)

oběd 1 Vepřová kýta na smetaně, Houskové knedlíky, Mléko (A: 01,03,07,09,10)29.6.
Středa polévka Polévka rybí (A: 04,07,09)

oběd 1 Rizoto z vepřového masa, Sýr (A: 07)30.6.

Změna jídelníčku a alergenů vyhrazena.
Pitný režim denně zajištěn

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


