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Po  25.5. oběd 1 *Dukátové buchtičky s krémem, *Čaj (šípkový s rakytníkem) (A: 01,03,07)
Polévka *Kedlubnová polévka (A: 01,07)

Út  26.5. oběd 1 *Kuřecí plátek zapečený se sýrem, *Bramborová kaše, *Horká čokoláda (A:
01,03,07,09)

Polévka *Polévka rybí (A: 01,04,07,09,10)
St  27.5. oběd 1 *Segedínský guláš, *Houskové knedlíky, *Čaj (heřmánek s medem) (A: 01,03,06,07)

Polévka *Polévka fazolová (A: 01,06,07,09)
Čt  28.5. oběd 1 *Rajská omáčka s, *Vepřovými kuličkami, *Těstoviny, *Džus (jablko s černým rybízem)

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

Pá  29.5. oběd 1 *Kuřecí řízek v kukuřičné strouhance, *Brambory, *kompot, *Mléko (A: 01,03,07)
Polévka *Polévka drožďová (A: 01,03,06,07,09)

Po  1.6. oběd 1 *Srdce na smetaně, *Špaldový knedlík, *Čaj (sedmero bylin) (A:
01,03,06,07,08,09,10,11)

Polévka *Polévka špenátová (A: 01,07)
Út  2.6. oběd 1 *Holandský řízek, *Bramborová kaše, *Červená řepa, *Čaj (divoká višeň) (A: 01,03,07)

Polévka *Polévka kmínová s kapáním (A: 01,03,06,07,09)
St  3.6. oběd 1 *Kuřecí stehno pečené, *Těstoviny, *kompot, *Čaj (brusinka s rybízem) (A: 01)

Polévka *Polévka česneková (A: 01,03,06,07,09)
Čt  4.6. oběd 1 *Francouzské brambory, *Salát z kysaného zelí, *Džus (jablko s mrkví) (A: 01,03,07)

Polévka *Polévka hrstková (A: 01,06,07,09)
Pá  5.6. oběd 1 *Kuřecí steak po kanadsku, *Rýže, *Mléko (A: 06,07)

Polévka *Polévka se sýrovým svítkem (A: 01,03,06,07,09)
Po  8.6. oběd 1 *Fazole v tomatě, *Špagety, *Čaj (černý) (A: 01,03)

Polévka *Polévka brokolicová (A: 01,03,06,07,09)
Út  9.6. oběd 1 *Vepřové maso na kapustě, *Brambory, *Kompot, *Čaj (šípkový s rakytníkem) (A:

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

St  10.6. oběd 1 *Kuřecí kousky na kari, *Rýže, *Džus (jablko s hruškou)
Polévka *Polévka kulajda (A: 01,03,06,07,09)

Čt  11.6. oběd 1 *Pštrosí vejce, *Bramborová kaše, *Horká čokoláda (A: 01,03,07)
Polévka *Polévka s cizrnou (A: 01,06,07,09)

Pá  12.6. oběd 1 *Šunkafleky, *Červená řepa, *Mléko (A: 01,03,06,07)
Polévka *Maďarská rybí (A: 01,03,04,07,09,10)

Po  15.6. oběd 1 *Lívance s ovocem a, *Tvarohem, *Čaj (černý rybíz) (A: 01,03,06,07)
Polévka *Polévka zelnice (A: 01,03,07)

Út  16.6. oběd 1 *Boloňské špagety, *Pudink s jahodami, *Čaj (sedmero bylin) (A: 01,03,07,10)
Polévka *Polévka kuřecí (A: 01,03,07,09)

St  17.6. oběd 1 *Kuřecí nudličky na pórku, *Rýže, *Džus (černý rybíz) (A: 01,03,07)
Polévka *Polévka hrachová (A: 01,06,07,09)

Čt  18.6. oběd 1 *Vepřové výpečky, *Bramborové knedlíky, *Červené zelí, *Čaj (heřmánek s medem)
(A: 01,03,06,07)

Polévka *Polévka s játrovou rýží (A: 01,03,06,09)
Pá  19.6. oběd 1 *Kuřecí placičky, *Bramborová kaše domácí, *Mléko (A: 01,03,06,07,10)

Polévka *Polévka dýňová se semínky (A: 01,06,07,08,09)
Po  22.6. oběd 1 *Lečo s vejci, *Brambory, *Džus (jablko s mrkví) (A: 01,03,07)

Polévka *Polévka jahodová studená (A: 07)
Út  23.6. oběd 1 *Kuře, vepřové na paprice, *Těstoviny, *Čaj (divoká višeň) (A: 01,07)

Polévka *Polévka čočková (A: 01,06,07,09)
St  24.6. oběd 1 *Kuřecí maso v mrkvi, *Brambory, *Mléko (A: 01,03,07)

Polévka *Polévka rajská (A: 01,03,06,09)
Čt  25.6. oběd 1 *Zapečené těstoviny s masem a brokolicí, *kompot, *Čaj (brusinka s rybízem) (A:

01,03,06,07)
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Polévka *Polévka frankfurtská (A: 01,07)
Pá  26.6. oběd 1 *Rozlétaný ptáček, *Rýže, *Čaj (černý) (A: 01,03,06,07,08,10,11)

Polévka *Polévka kapustová (A: 01)
Po  29.6. oběd 1 *Rizoto z kuřecího masa, *Červená řepa, *Džus (mařinka) (A: 06,07,09)

Polévka *Polévka z duo mrkve (A: 01,03,06,07,09)
Út  30.6. oběd 1 *Sekaná, *Brambory, *Okurky, *Čaj (šípkový s rakytníkem) (A: 01,03,07,10)

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

01 
03 
04 
06 
07

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

08 
09 
10 
11

Skořápkové plody (mandle..)   
Celer                         
Hořčice                       
Sezamová semena

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


