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Pondělí polévka Minestrone - italská polévka (A: 01,03,09)

oběd 1 Krůtí prsa alá bažant, Bramborové knedlíky, Červená řepa (A: 01,09)2.5.
oběd 2 Houbové perloto (A: 06,07)

Úterý polévka Polévka jarní /drožďová (A: 01,07,09)

oběd 1 Holandský řízek, Bramborová kaše, Mrkvový salát s dýní /ananasem (A: 01,03,07)3.5.
oběd 2 Vepřová játra dušená na cibulce, Rýže dušená (A: 01)

Středa polévka Polévka kmínová s kapáním (A: 01,03,07,09)

oběd 1 Hovězí pečeně znojemská, Rýže dušená (A: 01,10)4.5.
oběd 2 Žemlovka s jablky, Kávička (A: 01,03,07,12)

Čtvrtek polévka Mrkvová polévka (A: 01,03,07)

oběd 1 Kuřecí stehno pečené, Brambory vařené, Kompot (A: 01,07)5.5.
oběd 2 Těstovinový salát se zeleninou a krevatami /za stude (A: 01,03,04,06,07,10)

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

oběd 1 Opečený kabanos, Čočka na kyselo, Zelný salát (A: 01)6.5.
oběd 2 Brambory zapečené s mletým masem a rajčaty (A: 03,07)

Pondělí polévka Polévka drožďová s ovesnými vločkami a zeleninou (A: 01,03,09)

oběd 1 Rybí filé po selsku, Brambory vařené, Rajče (A: 01,03,04,07,09,10)9.5.
oběd 2 Těstoviny s kuřecím, šunkou, list.špenát, sýr niva (A: 01,03,07,09)

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

oběd 1 Sekaná svíčková, Houskové knedlíky, Mléko (A: 01,03,07,09)10.5.
oběd 2 Špenátovo sýrové řízečky, Resti /opečená bramborová kaše (A: 01,03,07)

Středa polévka Polévka krupicová s vejcem (A: 01,03,07,09)

oběd 1 Vepřové maso po čínsku, Rýže dušená (A: 01,03,09)11.5.
oběd 2 Kuřecí játra s cizrnou, rukola, Chléb (A: 01)

Čtvrtek polévka Polévka hovězí s játrovou rýží (A: 01,03,09)

oběd 1 Boloňské špagety /bezmasé, Sýr (A: 01,03,06,07,09)12.5.
oběd 2 Plněný vepřový závitek, /angl, niva, zel., Brambory vařené (A: 07,10)

Pátek polévka Polévka česneková s bramborem a vejcem (A: 03)

oběd 1 Bramborový guláš se salámem (A: 01)13.5.
oběd 2 Domácí buchty plněné, Kakao (A: 01,03,07,12)

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

oběd 1 Segedínský guláš, Houskové knedlíky, Mléko ochucené (A: 01,03,07,10,12)16.5.
oběd 2 Květák zapečený s uzeným masem, Brambory vařené, Okurka (A: 01,03,07)

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

oběd 1 Luštěninové rizoto s krůtím masem, Okurka (A: 01,07,09,10)17.5.
oběd 2 Rybí filé smažené, Bramborová kaše, Okurka (A: 01,03,04,07,10)

Středa polévka Polévka rybí (A: 04,07,09)

oběd 1 Farářovo tajemství, /vepř.maso,žampi, kapie, Těstoviny (A: 01,03)18.5.
oběd 2 Šúlance s perníkovým posypem, Mléko (bram.noky na sladko) (A: 01,07,12)

Čtvrtek polévka Polévka kmínová s vejcem (A: 01,03,09)

oběd 1 Vepřová plec, Fazolové lusky na smetaně, Brambory vařené (A: 01,07)19.5.
oběd 2 Těstoviny se sýrovo /brokolicovou omáčkou (A: 01,03,07)

Pátek polévka Polévka hovězí s krupicovými noky (A: 01,03,09)
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oběd 1 Španělský plátek, Rýže dušená (A: 01,03,10)20.5.
oběd 2 Celerový salát se šunkou a vejcem, Chléb /za stude (A: 01,03,07,09,10)

Pondělí polévka Polévka hrstková (A: 01,09)

oběd 1 Bramborové knedlíky s cibulkou, Zelí dušené (A: 01,10,12)23.5.
oběd 2 Penne s kuřecím masem (A: 01,03,07)

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

oběd 1 Kuřecí přírodní řízek na žampiónech, Bramborová kaše, Kompot (A: 01,07)24.5.
oběd 2 Salát krakovský fazolový, Chléb (A: 01,03,07,10)

Středa polévka Polévka maďarská zelná (A: 01,07,10,12)

oběd 1 Hovězí maso vařené, Omáčka rajská, Těstoviny, Mléko (A: 01,03,07,09)25.5.
oběd 2 Nákyp rýžový s jablky, Ovoce (A: 03,07)

Čtvrtek polévka Polévka ovarová (A: 01,09)

oběd 1 Sekaná štěpánská, Brambory vařené, Mrkvový salát s dýní /ananasem (A: 01,03,07)26.5.
oběd 2 Lečo s vejci, Chléb (A: 01,03)

Pátek polévka Polévka hovězí s vaječnou jíškou (A: 01,03,09)

oběd 1 Rizoto z vepřového masa, Okurka (A: 07,10)27.5.
oběd 2 Hovězí maso v mrkvi,(kedlubny) Brambory vařené (A: 01,07)

Pondělí polévka Polévka jarní /drožďová (A: 01,07,09)

oběd 1 Kuře na paprice, Rýže dušená, Mléko (A: 01,07)30.5.
oběd 2 Sázené vejce, Resti / pečená bramborová kaše (A: 01,03,07)

Úterý polévka Polévka bramborová na kyselo (A: 01,07,09)

oběd 1 Rybí filé zapečené se zeleninou, Brambory vařené (A: 04,07)31.5.
oběd 2 Srbské rizoto z tarhoni a s kuřecím masem, Okurka (A: 07,10)

Změna jídelníčku a alergenů vyhrazena.
Pitný režim denně zajištěn

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


