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Po  1.4. oběd 1 *Zapečené houbové fleky, *Červená řepa, *Mléko ochucené (lesní jahoda) (A:
01,03,06,07)

oběd 2 *Kuskus s hruškami, medem a vlašskými ořechy, *Mléko ovocné (lesní jahoda) (A:
06,07,08)

Polévka *Polévka brokolicová (A: 01,03,06,07,09)
Út  2.4. oběd 1 *Ostroun americký na másle a bylinkách, *Bramborová kaše, *Kompot, *Džus

(mařinka) (A: 01,03,04,07)
oběd 2 *Bulgurové rizoto s červenou čočkou a zeleninou, *Kompot, *Džus (mařinka) (A: 07)

Polévka *Polévka vločková (A: 01,06,07,09)
St  3.4. oběd 1 *Hovězí guláš s, *Houskovými knedlíky, *Ovoce, *Čaj (pomeranč) (A: 01,03,06,07)

Polévka *Toskánská luštěninová (A: 01,03,06,09)
Čt  4.4. oběd 1 *Vepřová kýta po mexikánsku, *Rýže basmati, *Jogurt s ovocem, *Čaj (třešeň s

rakytníkem) (A: 01,06,07,08,10,11,12)
oběd 2 *Vepřové ražniči s ovocem, *Rýže basmati, *Jogurt s ovocem, *Čaj (třešeň s

rakytníkem) (A: 07,12)
Polévka *Polévka z duo mrkve (A: 01,03,06,07,09)

Pá  5.4. oběd 1 *Kuřecí řízek v cizrnovém obalu, *Bramborový salát, *Čaj (lesní plody) (A:
01,03,07,09,10)

Polévka *Polévka drožďová (A: 01,03,06,07,09)
Po  8.4. oběd 1 *Jáhlová kaše s, *kanadskými brusinkami, *Ovoce, *Káva bílá (A: 01,07)

oběd 2 *Zapečená rajčata s kuskusem a mozzarellou, *Dip, *Ovoce, *Káva bílá (A:
01,03,07,09)

Polévka *Polévka rajčatová s kukuřicí
Út  9.4. oběd 1 *Krůtí kostky v mrkvi, *Brambory, *Čaj (jablko s meduňkou) (A: 01,03,07)

oběd 2 *Bramborové lokše se špenátem, *Obloha zeleninová, *Mléko (A: 01,03,07)
Polévka *Polévka fazolová s fazolkami (A: 01,06,07,09)

St  10.4. oběd 1 *Maso tří barev (krůtí, kuřecí, vepřové), *Tarhoňa, *Kompot, *Čaj (moruše) (A:
01,06,07)

Polévka *Polévka špenátová (A: 01,07)
Čt  11.4. oběd 1 *Zapečené brambory s kuřecím masem a brokolicí, *Zeleninový salát, *Džus (jablko s

hruškou) (A: 03,07)
oběd 2 *Rybí a bramborové smaženky, *Zeleninový salát, *Džus (jablko s hruškou) (A:

01,03,04)
Polévka *Polévka kuřecí s nudlemi (A: 01,03,07,09)

Pá  12.4. oběd 1 *Rizoto z vepřového masa a černou čočkou, *Tvarohový dezert s, *Ovocem, *Čaj
(borůvky) (A: 06,07,09)

Polévka *Polévka pórková (A: 01,07)
Po  15.4. oběd 1 *Cizrna na paprice s, *Vejcem, *Chléb, *Okurky, *Zákusek, *Čaj (lipový květ) (A:

01,03,06,07,10)
oběd 2 *Losos se sezamem na smetaně s cuketou a brambory, *Zákusek, *Čaj (lipový květ)

(A: 01,03,04,06,07,11)
Polévka *Polévka gulášová (A: 01,03,06,07)

Út  16.4. oběd 1 *Krůtí plátek na houbách, *Těstoviny penne, *Ovoce, *Džus (jablko s jahodou) (A:
01,07)

oběd 2 *Kuřecí omeleta s, *Brambory, *Ovoce, *Džus (jablko s jahodou) (A: 01,03,07)
Polévka *Polévka s játrovou rýží (A: 01,03,06,09)

St  17.4. oběd 1 *Vepřová plec s kuskus knedlíkem a červeným zelím, *Mléko (A: 01,03,07)
Polévka *Polévka hrstková (A: 01,06,07,09)

Út  23.4. oběd 1 *Vepřové medailonky s, *Cibulovou omáčkou, *Bramborová kaše, *Ovoce, *Čaj (jablko
s meduňkou) (A: 01,03,07)

oběd 2 *Krůtí játra na cibulce, *Rýže, *Ovoce, *Čaj (jablko s meduňkou) (A: 01)
Polévka *Polévka dýňová se semínky (A: 01,06,07,08,09)

St  24.4. oběd 1 *Krůtí kung - pao, *Rýže jasmínová, *Pudink s ovocem, *Čaj (pomeranč) (A: 01,03,07)
Polévka *Polévka s cizrnou (A: 01,06,07,09)
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Čt  25.4. oběd 1 *Boloňské špagety s vepřovým masem, *Mléko (A: 01,03,07,10)
oběd 2 *Paprikové lodičky plněné luštěninovou směsí, *Dip, *Mléko (A: 03,07)

Polévka *Polévka rybí (A: 01,04,07,09)
Pá  26.4. oběd 1 *Sekaný máslový řízek z králíka, *Brambory šťouchané, *Džus (jablko s rybízem) (A:

01,03,07)
Polévka *Polévka kmínová s kapáním (A: 01,03,06,07,09)

Po  29.4. oběd 1 *Dukátové buchtičky s krémem, *Ovoce, *Čaj (moruše) (A: 01,03,07)
oběd 2 *Červená čočka se sázeným vejcem, *Celozrnné pečivo, *Okurky, *Čaj (moruše) (A:

01,03,10)
Polévka *Polévka zeleninová s pohankou (A: 01,06,07,09)

Út  30.4. oběd 1 *Kuřecí stehno pečené s, *Nádivkou, *Brambory, *Ovoce, *Ochucené mléko (malina)
(A: 01,03,06,07)

oběd 2 *Lasagne s treskou a špenátem, *Ovoce, *Ochucené mléko (malina) (A:
01,03,04,06,07)

Polévka *Polévka hrášková (A: 01,07)
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07

Seznam alergenů: Obiloviny obsahující lepek    
Vejce                         
Ryby                          
Sójové boby + výrobky z nich  
Mléko

08 
09 
10 
11 
12

Skořápkové plody (mandle..)   
Celer                         
Hořčice                       
Sezamová semena               
Oxid siřičitý a siřičitany

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


