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Út  6.4. oběd 1 *Rybí karbanátky s, *Bramborovou kaší, *Okurky, *Džus (A: 01,03,04,07,09,10)
oběd 2 NEVAŘÍ SE

Polévka *Polévka pórková (A: 01,07)
St  7.4. oběd 1 *Rozlétaný ptáček, *Rýže, *Džus (A: 01,03,06,07,08,10,11)

Polévka *Polévka brokolicová (A: 01,03,06,07,09)
Čt  8.4. oběd 1 *Těstovinový salát s kuřecím masem a zeleninou, *Džus (A: 01,03,07,10)

oběd 2 NEVAŘÍ SE
Polévka *Polévka česneková (A: 01,03,06,07,09)

Pá  9.4. oběd 1 *Bramborové knedlíky plněně masem a zelím, *Džus (A: 03)
Polévka *Polévka špenátová (A: 01,07)

Po  12.4. oběd 1 *Květákové bochánky s, *Brambory, *Džus (A: 01,03,07)
oběd 2 NEVAŘÍ SE

Polévka *Polévka drožďová (A: 01,03,06,07,09)
Út  13.4. oběd 1 *Bratislavské vepřové plecko, *Houskové knedlíky, *Džus (A: 01,03,07,09,10)

oběd 2 NEVAŘÍ SE
Polévka *Polévka z duo mrkve (A: 01,03,06,07,09)

St  14.4. oběd 1 *Zapečené těstoviny s kuřecím masem a špenátem, *Červená řepa, *Džus (A:
01,03,06,07)

Polévka *Polévka hrstková (A: 01,06,07,09)
Čt  15.4. oběd 1 *Pečená sekaná s fazolovým salátem a, *Brambory *Džus (A: 01,03,07)

oběd 2 NEVAŘÍ SE
Polévka *Polévka kmínová s kapáním (A: 01,03,06,07,09)

Pá  16.4. oběd 1 *Krůtí nudličky na indický způsob, *Kuskus, *Džus (A: 01)
Polévka *Kedlubnová polévka (A: 01,07)

Po  19.4. oběd 1 *Špenátové palačinky se sýrem, *Brambory, *Džus (A: 01,03,07)
oběd 2 NEVAŘÍ SE

Polévka *Polévka vločková (A: 01,06,07,09)
Út  20.4. oběd 1 *Kuře na paprice, *Těstoviny, *Džus (A: 01,07)

oběd 2 NEVAŘÍ SE
Polévka *Polévka s játrovou rýží (A: 01,03,06,09)

St  21.4. oběd 1 *Čína z vepřového masa, *Rýže, *Džus (A: 01,03,07)
Polévka *Polévka cibulová (A: 01,03,07)

Čt  22.4. oběd 1 *Pečený karbanátek s kapustou a oves.vločkami, *Bramborová kaše, *Džus (A:
01,03,07)

oběd 2 NEVAŘÍ SE
Polévka *Polévka čočková (A: 01,06,07,09)

Pá  23.4. oběd 1 *Omáčka koprová s, *Vejcem, *Houskové knedlíky, *Džus (A: 01,03,06,07,09)
Polévka *Polévka dýňová (A: 01,06,07,08,09)

Po  26.4. oběd 1 *Bulgur s pečenou zel. a sýrem tofu, *Džus (A: 06)
oběd 2 NEVAŘÍ SE

Polévka *Polévka s fazolovými lusky (A: 01,06,07,09)
Út  27.4. oběd 1 *Rajská omáčka s, *vepřovými kuličkami, *Těstoviny, *Džus (A: 01)

oběd 2 NEVAŘÍ SE
Polévka *Polévka kapustová (A: 01)

St  28.4. oběd 1 *Rizoto z kuřecího masa, zeleninou a sýrem, *Okurky, *Džus (A: 06,07,09,10)
Polévka *Polévka cizrnová (A: 01,06,07,09)

Čt  29.4. oběd 1 *Vepřové výpečky na česneku, *Bramborové knedlíky, *Zelí červené, *Džus (A:
01,03,06,07)

oběd 2 NEVAŘÍ SE
Polévka *Polévka zeleninová s těstovinou (A: 01,06,07,09)

Pá  30.4. oběd 1 *Barevné vepřové nudličky, *Rýže, *Džus (A: 01,07)
Polévka *Bramborová polévka (A: 01,03,09)
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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.


