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Po  3.5. oběd 1 *Nákyp rýžový s meruňkami, *Mléko (A: 03,07)
Polévka *Polévka brokolicová (A: 01,03,06,07,09)

Út  4.5. oběd 1 *Boloňské lasagne s vepřovým masem, *Salát zelný, *Džus (A: 01,03,07)
Polévka *Polévka zeleninová s pohankou (A: 01,06,07,09)

St  5.5. oběd 1 *Hovězí guláš, *Těstoviny, *Džus (A: 01,03,06,07)
Polévka *Polévka z farmářského trhu (A: 01,07,09)

Čt  6.5. oběd 1 *Kuřecí kousky na divoko, *Bramborové knedlíky, *Červené zelí, *Džus (A: 01,03)
Polévka *Polévka česneková (A: 01,03,06,07,09)

Pá  7.5. oběd 1 *Vepřové nudličky na kapustě, *Rýže, *Džus (A: 01)
Polévka *Polévka čočková (A: 01,06,07,09)

Po  10.5. oběd 1 *Fazolový guláš se sójovým masem, *Špagety, *Džus (A: 01,07)
Polévka *Polévka kapustová (A: 01)

Út  11.5. oběd 1 *Krůtí kostky na mrkvi, *Brambory, *Džus (A: 01,03,07)
Polévka *Polévka kmínová s kapáním (A: 01,03,06,07,09)

St  12.5. oběd 1 * Znojemská kotleta, *Rýže, *Džus (A: 01,07,10)
Polévka *Polévka špenátová (A: 01,07)

Čt  13.5. oběd 1 *Kuřecí nudličky na máslové zelenině (karotka, hrášek, kukuřice), *Brambory, *Džus
(A: 01,03,07)

Polévka *Polévka hrstková (A: 01,06,07,09)
Pá  14.5. oběd 1 *Hamburská pečeně s, *Houskovým knedlíkem, *Džus (A: 01,03,07,10)

Polévka *Polévka drožďová (A: 01,03,06,07,09)
Po  17.5. oběd 1 *Vegetariánský karbanátek, *Brambory, *Dresink, *Džus (A: 01,03,06,07,09,10)

Polévka *Polévka vločková (A: 01,06,07,09)
Út  18.5. oběd 1 *Vepřové nudličky s restovanými fazolkami a paprikami, *Rýže, *Džus

Polévka *Polévka bramborová (A: 07,09)
St  19.5. oběd 1 *Bulgurové rizoto z kuřecího masa, zeleninou a černou čočkou, *Džus (A: 07)

Polévka *Polévka cizrnová (A: 01,06,07,09)
Čt  20.5. oběd 1 *Krůtí azu po tatarsku, *Tagliatelle, *Džus (A: 01,10)

Polévka *Polévka rybí (A: 01,04,07,09,10)
Pá  21.5. oběd 1 *Vepřový prejt, *Brambory, *Salát z kysaného zelí, *Džus (A: 01,03,07)

Polévka *Polévka z duo mrkve (A: 01,03,06,07,09)
Po  24.5. oběd 1 *Lívance se skořicí a, *Ovocem, *Džus (A: 01,03,07)

Polévka *Polévka zeleninová s těstovinou (A: 01,06,07,09)
Út  25.5. oběd 1 *Květákový nákyp s kuřecím masem, *Brambory, *Džus (A: 01,03,07)

Polévka *Polévka hrachová (A: 01,06,07,09)
St  26.5. oběd 1 *Husarská roláda, *Rýže, *Džus (A: 01)

Polévka *Polévka zelná (A: 01,03,07)
Čt  27.5. oběd 1 *Vepřový řízek smažený, *Bramborová kaše, *Džus (A: 01,03,07)

Polévka *Polévka dýňová se semínky (A: 01,06,07,08,09)
Pá  28.5. oběd 1 *Zapečené špecle s krůtím masem a brokolicí, *Džus (A: 01,03,06,11)

Polévka *Polévka s játrovou rýží (A: 01,03,06,09)
Po  31.5. oběd 1 *Losos na másle a bylinkách, *Bramborová kaše, *Džus (A: 01,03,04,07)

Polévka *Polévka květáková (A: 01,03,06,07,09)
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Seznam alergenů: Obiloviny obsahující lepek    
Vejce                         
Ryby                          
Sójové boby + výrobky z nich  
Mléko
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Skořápkové plody (mandle..)   
Celer                         
Hořčice                       
Sezamová semena

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


