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Po  3.6. oběd 1 *Květák smažený, *Brambory m.m., *Jogurtová tatarka, *Okurky, *Sušenka,*Čaj
(moruše) (A: 01,03,07,10,12)

oběd 2 NEVAŘÍ SE!!! Nízky počet přihlášených. Bude vydán oběd č. 1 (A: 01,03,07,10,12)
Polévka *Polévka zeleninová s pohankou (A: 01,06,07,09)

Út  4.6. oběd 1 *Mahi mahi (mořská ryba) na másle, *Bramborová kaše, *Džus (jablko s hruškou) (A:
01,03,04,07)

oběd 2 NEVAŘÍ SE!!! Nízky počet přihlášených. Bude vydán oběd č. 1
Polévka *Italská rajčatová s mozzarellou a bazalkou (A: 01,06,07,09)

St  5.6. oběd 1 *Segedínský guláš, *Celozrnné knedlíky, *Ovoce, *Čaj (jablko s meduňkou) (A:
01,03,06,07)

Polévka *Polévka vločková (A: 01,06,07,09)
Čt  6.6. oběd 1 *Špagety se sýrovou omáčkou a, *Kuřecím masem, *Čaj (třešeň s rakytníkem) (A:

01,07)
oběd 2 *Boloňské špagety s tuňákem, *Čaj (třešeň s rakytníkem) (A: 01,03,04,07,10)

Polévka *Toskánská luštěninová (A: 01,03,06,09)
Pá  7.6. oběd 1 *Hovězí plátek na zelenině s, *Bulgurem, *Jogurt s višněmi, *Mléko (A:

01,03,07,09,12)
Polévka *Polévka česneková (A: 01,03,06,07,09)

Po  10.6. oběd 1 *Hrachová kaše s cibulkou, *Rybí párky, *Okurka, *Zákusek, *Čaj (borůvkový), (A:
01,03,04,07,09,10)

oběd 2 *Brokolicové smaženky, *Polentová kaše, *Červená řepa, *Zákusek, *Čaj (borůvkový)
(A: 01,03,07)

Polévka *Polévka gulášová (A: 01,03,06,07)
Út  11.6. oběd 1 *Krůtí kostky se špenátem, *Kuskus knedlík, *Čaj (pomerančový) (A: 01,03,07)

oběd 2 *Krůtí kuličky s kapustou obalené ve vločkách, *Brambory, *Dresink, *Čaj
(pomerančový) (A: 01,03,06,07,08,11)

Polévka *Polévka dýňová s červenou čočkou (A: 01,03,07)
St  12.6. oběd 1 *Kuřecí placičky, *Brambory opékané, *Salát coleslaw, *Mléko (A: 01,03,06,07,09,10)

Polévka *Polévka s játrovou rýží (A: 01,03,06,09)
Čt  13.6. oběd 1 *Hovězí maso v, *Rajské omáčce, *Kolínka, *Ovoce, *Čaj (černý rybíz) (A: 01)

oběd 2 *Losos se sezamem na smetaně a cuketou, *Brambory, *Ovoce, *Čaj (černý rybíz) (A:
01,03,04,06,07,11)

Polévka *Mrkvová polévka s kokosovým mlékem (A: 06,07,09)
Pá  14.6. oběd 1 *Pštrosí vejce s, *Bramborovou kaší, *Salát okurkový, *Džus (jablko s červenou řepou)

(A: 01,03,07)
Polévka *Kuřecí vývar (A: 06,09)

Po  17.6. oběd 1 *Tvarohové noky přelité ovocem a, *Tvarohem, *Čaj (lipový květ) (A: 01,03,07)
oběd 2 *Rybí placičky s jogurtovým dresinkem, *Čaj (lipový květ) (A: 01,03,04,07)

Polévka *Polévka zelnice (A: 01,03,07)
Út  18.6. oběd 1 *Vepřový řízek smažený v cizrnovém obalu, *Bramborová kaše, *Ovoce, *Džus (jablko

s hruškou) (A: 01,03,07)
oběd 2 *Červená čočka se sázeným vejcem, *Okurky, *Ovoce, *Džus (jablko s hruškou) (A:

01,03,10)
Polévka *Polévka rybí (A: 01,04,07,09)

St  19.6. oběd 1 *Kuřecí nudličky se zeleninou a *Rýží, *Kompot, *Čaj (bezový květ)
Polévka *Polévka fazolová (A: 01,06,07,09)

Čt  20.6. oběd 1 *Svíčková na smetaně s brusinkami a *Houskovým knedlíkem, *Čaj (třešeň s
rakytníkem) (A: 01,03,06,07,08,09,10,11)

oběd 2 *Houbový kuba, *Zelný salát, *Čaj (třešeň s rakytníkem) (A: 01,09)
Polévka *Polévka špenátová (A: 01,07)

Pá  21.6. oběd 1 *Rizoto z vepřového masa a černé čočky, *Tvarohový dezert s, *Ovocem, *Mléko (A:
06,07,09)

Polévka *Bramborová polévka (A: 01,03,09)
Po  24.6. oběd 1 *Dukátové buchtičky s krémem, *Sušenka, *Čaj (černý rybíz) (A: 01,03,07)
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oběd 2 *Těstovinový salát s cizrnou a lososem, *Sušenka, *Čaj (černý rybíz) (A:
01,03,07,09,10)

Polévka *Polévka rajčatová s kukuřicí
Út  25.6. oběd 1 *Kuřecí perkelt s, *haluškami, *Ovoce, *Ochucené mléko (banán) (A: 01,06,07)

oběd 2 *Kuskus s jablky, medem a lískovými ořechy, *Ovoce, *Ochucené mléko (banán) (A:
06,07,08)

Polévka *Polévka bramborová s paprikami (A: 01,03,06,07,09)
St  26.6. oběd 1 *Tarhoňa s kuřecím masem na houbách, *Jogurt s ovocem, *Čaj (borůvkový) (A:

01,03,06,07,12)
Polévka *Polévka jahodová studená (A: 07)

Čt  27.6. oběd 1 *Pečené kuřecí stehno se zeleninou a, *Kari Rýží, *Salát rajčatový, *Džus (jablko s
jahodou) (A: 01,06,07,09)

Polévka *Polévka s cizrnou (A: 01,06,07,09)
Pá  28.6. oběd 1 *Sekaná s, *Brambory, *Červená řepa, *Čaj (pomerančový) (A: 01,03,07)

Polévka *Polévka drožďová (A: 01,03,06,07,09)

01 
03 
04 
06 
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.


