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Pondělí polévka Polévka hrachová (A: 01)

oběd 1 Milánské špagety /s masem, Sýr (A: 01,03,06,07,09)3.4.
oběd 2 Záhorácký závitek, Brambory vařené (A: 01,07,12)

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

oběd 1 Burgundský guláš/ v.maso,žampi, zelenina,brambor, Chléb (A: 01,10)4.4.
oběd 2 Smažené šišky s rozinkami, Kávička (A: 01,03,07)

Středa polévka Polévka frankfurtská s bramborem (A: 01)

oběd 1 Bramborové knedlíky s cibulkou, Zelí dušené (A: 01,12)5.4.
oběd 2 Losos pečený na másle, Čočkový salát se zeleninou (A: 03,04,06,07,09)

Čtvrtek polévka VELIKONOČNÍ PRÁZDNINY 6. - 10.4. NEVAŘÍME

oběd 1 KRÁSNÉ SVÁTKY JARA PŘEJÍ KUCHAŘKY6.4.
Úterý polévka Polévka z jarní zeleniny (A: 07,09)

oběd 1 Rybí filé smažené, Bramborová kaše, Okurka (A: 01,03,04,07,10)11.4.
oběd 2 Těstoviny s kuřecím, šunkou, list.špenát, sýr (A: 01,03,07,09)

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

oběd 1 Vepřové maso na houbách, Houskové knedlíky (A: 01,03,06,07)12.4.
oběd 2 Flammkuchen - cibulový koláč z list. těsta, slanina, cibule, smetana (A: 01,03,07)

Čtvrtek polévka Bramborová polévka (A: 06,09)

oběd 1 Párky, Čočka na kyselo, Salát zelný (A: 01,12)13.4.
oběd 2 Sedlácké brambory  /opečené brambory se žampiony, uzeninou (A: 03,07)

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

oběd 1 Kuřecí perkelt po maďarsku, Rýže dušená (A: 01,09,10,12)14.4.
oběd 2 Žemlovka s jablky, Kávička (A: 01,03,07,12)

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

oběd 1 Zeleninové rizoto z kuskusu, /bezm., Červená řepa (A: 07,09)17.4.
oběd 2 Kuře pečené na zelí, Brambory vařené (A: 01,07,12)

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

oběd 1 Pražská pečeně, Bramborová kaše, Kompot (A: 01,03,07)18.4.
oběd 2 Cizrnový salát s vejci, šunka, jogurt, Chléb (A: 01,10)

Středa polévka Polévka havířská fazolačka (A: 01,09)

oběd 1 Hovězí pečeně na česneku, Bramborové knedlíky, Špenát dušený (A: 01,03,07)19.4.
oběd 2 Kaše krupicová s kakaem, Ovoce (A: 01,07)

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

oběd 1 Plněný paprikový lusk v rajské omáčce, Rýže dušená, Mléko (A: 01,03,07,09,10)20.4.
oběd 2 Tortelíny se sýrem (A: 01,03,07)

Pátek polévka Polévka čočková (A: 09)

oběd 1 Vepřová pečená plec, Mrkev dušená s hráškem, Brambory vařené (A: 01,07)21.4.
oběd 2 Těstovinový salát se zeleninou a tuňákem /za stude (A: 01,03,04,06,07,10)

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

oběd 1 Krůtí směs po čínsku, Těstoviny (A: 01,03,06,09,10)24.4.
oběd 2 Bramborové ciocchi se slaninou a brokolicí /minignocchi (A: 01,07)

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

oběd 1 Chilli con carne /maso s fazolkami, Chléb25.4.
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oběd 2 Musaka /nákyp z ml.masa a zeleniny, Bramborová kaše (A: 01,03,07)

Středa polévka Polévka hrstková (A: 01,09)

oběd 1 Rybí filé pečené na másle, Brambory vařené, Míchaná zelenina (A: 01,04,07)26.4.
oběd 2 Vepřová játra dušená na cibulce, Rýže dušená (A: 01)

Čtvrtek polévka Polévka ovarová (A: 01,09)

oběd 1 Ovocné knedlíky sypané tvarohem, Mléko (A: 01,03,07)27.4.
oběd 2 Kovbojská pánev /těstov. s vepř.masem, zeleninou (A: 01,03)

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

oběd 1 Znojemská pečeně, Rýže dušená (A: 01,10)28.4.
oběd 2 Smažený celer, Brambory vařené, Tatarská omáčka (A: 01,02,03,07,09,10)

Změna jídelníčku a alergenů vyhrazena.
Pitný režim denně zajištěn

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


