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Čt  2.5. oběd 1 *Králíčí Karí s, *Těstovinami penne a peperonátou, *Čaj (lipový květ) (A: 01,07)
oběd 2 *Krůtí závitek s lučinou na rajčatech, *Těstoviny penne, *Čaj (lipový květ) (A: 01,07)

Polévka *Polévka česneková (A: 01,03,06,07,09)
Pá  3.5. oběd 1 *Bratislavské vepřové plecko s, *Rýží basmati, *Džus (jablko s červenou řepou),

*Tvarohový dezert "Míša" (A: 01,07,09,10)
Polévka *Kedlubnová polévka (A: 01,07)

Po  6.5. oběd 1 *Knedlíky kynuté švestkové sypané mákem, *Kakao (A: 01,03,07,12)
oběd 2 *Zeleninové ragú s, *Jáhlovými kroketami, *Kakao (A: 03,07)

Polévka *Polévka vločková (A: 01,06,07,09)
Út  7.5. oběd 1 *Vepřová kotleta zapečená se sýrem mozzarellou, *Brambory šťouchané, *Ovoce,

*Čaj (borůvkový) (A: 01,03,07,09)
oběd 2 *Pirožky s masovou směsí, *Dip ze zakysané smetany, *Ovoce, *Čaj (borůvkový) (A:

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

Čt  9.5. oběd 1 *Rybí filé (treska tmavá) smažené, *Bramborová kaše, *Salát okurkový, *Čaj (jablko s
meduňkou) (A: 01,03,04,06,07,09,10)

oběd 2 *Květák s vejci jako mozeček, *Brambory, *Salát okurkový, *Čaj (jablko s meduňkou)
(A: 01,03,07)

Polévka *Fazolajda s ajvarem (A: 01,03,06,07,09)
Pá  10.5. oběd 1 *Kuře na paprice, *Tagliatelle, *Džus (jablko s jahodou) (A: 01,07)

Polévka *Mrkvový krém s koriandrem (A: 01,03,06,07,09)
Po  13.5. oběd 1 *Zapečené těstoviny se sýrovou omáčkou a šunkou, *Ovoce, *Čaj (pomeranč) (A:

01,03,06,07)
oběd 2 *Švédský těstovinový salát s lososem, *Čaj (pomeranč) (A: 01,03,04,07)

Polévka *Polévka bramborová s paprikami (A: 01,03,06,07,09)
Út  14.5. oběd 1 *Vepřové nudličky s restovanou zeleninou(fazolky, kukuřice, baby karotka), *Rýže

jasmínová, *Džus (jablko s rybízem)
oběd 2 *Sekaný špalíček s cizrnou, *Rýže s pohankou, *Džus (jablko s rybízem) (A: 01,03)

Polévka *Polévka cibulová (A: 01,03,07)
St  15.5. oběd 1 *Krůtí kostky s, *Bramborovými knedlíky, *Zelí, *Ochucené mléko (pistáciové) (A:

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

Čt  16.5. oběd 1 *Holandský řízek, *Bramborová kaše, *Okurky, *Čaj (třešeň s rakytníkem) (A:
01,03,07,10)

oběd 2 *Karamelizovaná karotka na bylinkách, *Brambory, *Okurky, *Mléko (A: 01,03,07,10)
Polévka *Polévka čočková (A: 01,06,07,09)

Pá  17.5. oběd 1 *Pražská hovězí roláda, *Rýže, *Čaj (moruše), *Jogurt s ovocem (A:
01,03,06,07,08,10,11,12)

Polévka *Polévka rybí (A: 01,04,07,09)
Po  20.5. oběd 1 *Palačinky s džemem a tvarohem, *Ovoce, *Kakao (A: 01,03,06,07,12)

oběd 2 *Brokolice zapečená se sýrem, *Brambory, *Ovoce, *Kakao (A: 01,03,07)
Polévka *Třeboňská kapří polévka (A: 01,04,07,09)

Út  21.5. oběd 1 *Kuřecí medailonky, *Brambory šťouchané, *Zeleninová obloha, *Džus (jablko s
hruškou) (A: 01,03,07)

oběd 2 *Celerový salát s ananasem a kuřecím masem, *Domácí houstičky s quinoou, *Džus
(jablko s hruškou) (A: 01,03,07,09)

Polévka *Polévka s játrovou rýží (A: 01,03,06,09)
St  22.5. oběd 1 *Králík po kanadsku, *Rýže jasmínová, *Kompot, *Čaj (lesní plody) (A: 06,07)

Polévka *Polévka brokolicová (A: 01,03,06,07,09)
Čt  23.5. oběd 1 *Karbanátky s kapustou, květákem a ovesnými vločkami, *Bramborová kaše, *Zelný
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salát, *Čaj (jablko s meduňkou) (A: 01,03,07,09)

oběd 2 *Těstovinový salát s tuňákem, *Červená řepa, *Čaj (jablko s meduňkou) (A:
01,03,07,10)

Polévka *Polévka drožďová (A: 01,03,06,07,09)
Pá  24.5. oběd 1 *Gnocchi se smetanovým špenátem a kuřecím masem, *Čaj (lipový květ) (A: 01,07)

Polévka *Polévka s cizrnou (A: 01,06,07,09)
Po  27.5. oběd 1 *Fazolový guláš s masem (vepřové) a zázvorem, *Těstoviny, *Ovoce, *Mléko (A:

01,07)
oběd 2 *Povidlové taštičky sypané cukrem a opečenou strouhankou, *Ovoce, *Mléko (A:

01,03,07)
Polévka *Polévka pórková (A: 01,07)

Út  28.5. oběd 1 *Kuskus s treskou a zeleninou, *Čaj (pomerančový), *Tvarohový dezert s ovocem, (A:
04,06,07,09)

oběd 2 *Závin na slano se šunkou a sýrem, *Čaj (pomerančový), *Tvarohový dezert s ovocem
(A: 03,07)

Polévka *Polévka špenátová (A: 01,07)
St  29.5. oběd 1 *Francouzské brambory, *Zelný salát, *Ovoce, *Čaj (lesní plody) (A: 01,03,07,09)

Polévka *Polévka gulášová (A: 01,03,06,07)
Čt  30.5. oběd 1 *Masové koule (vepřové) v rajské omáčce, *Kolínka, *Čaj (borůvkový) (A:

01,03,06,07,09)
oběd 2 *Boloňské lasagne s bazalkou, *Čaj (borůvkový) (A: 01,03,07,10)

Polévka *Polévka hrstková (A: 01,06,07,09)
Pá  31.5. oběd 1 *Kuřecí stehna na ratatouille, *Brambory opékané, *Džus (jablko s jahodou) (A: 01,03)

Polévka *Polévka kapustová (A: 01)
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Seznam alergenů: Obiloviny obsahující lepek    
Vejce                         
Ryby                          
Sójové boby + výrobky z nich  
Mléko

08 
09 
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Skořápkové plody (mandle..)   
Celer                         
Hořčice                       
Sezamová semena               
Oxid siřičitý a siřičitany

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


