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Út  1.6. oběd 1 *Kuřecí steak po kanadsku, *Rýže, *Mléko - plnotučné (A: 06,07)
Polévka *Polévka brokolicová (A: 01,03,06,07,09)

St  2.6. oběd 1 *Hovězí mletý biftek s brambory, *Dresink, *Zeleninový salát, *Čaj (A: 01,03,07,10)
Polévka *Polévka špenátová (A: 01,07)

Čt  3.6. oběd 1 *Kuřecí kousky na kari, *Kuskus, *Jogurt s ovocem, *Čaj (A: 01,07,12)
Polévka *Polévka hrstková (A: 01,06,07,09)

Pá  4.6. oběd 1 *Vepřové výpečky, *Červené zelí, *Bramborové knedlíky, *Čaj (A: 01,03,06,07)
Polévka *Polévka česneková (A: 01,03,06,07,09)

Po  7.6. oběd 1 *Cizrna se smetanovým špenátem, *Špecle, *Mléko - plnotučné (A: 01,07)
Polévka *Polévka z duo mrkve (A: 01,03,06,07,09)

Út  8.6. oběd 1 *Pštrosí vejce, *Bramborová kaše, *Zeleninový salát, *Čaj (A: 01,03,07,10)
Polévka *Polévka hráškový krém (A: 01,07)

St  9.6. oběd 1 *Kuřecí kung - pao s arašídy, *Rýže, *Šlehaný tvaroh "Míša", *Čaj (A: 03,07)
Polévka *Polévka zelná (A: 01,03,07)

Čt  10.6. oběd 1 *Boloňské špagety s tuňákem, *Ovoce, *Džus (A: 01,03,04,07,09,10)
Polévka *Polévka čočková (A: 01,06,07,09)

Pá  11.6. oběd 1 *Vepřové na kapustě, *Brambory, *Čaj (A: 01,03,07)
Polévka *Polévka s játrovou rýží (A: 01,03,06,09)

Po  14.6. oběd 1 *Alpský knedlík s povidly, vanilkovým krémem, a mákem *Čaj (A: 01,03,05,07,08)
Polévka *Polévka bramborová s paprikami (A: 01,03,06,07,09)

Út  15.6. oběd 1 *Holandský řízek pečený, *Bramborová kaše, *Salát celerový, *Čaj (A: 01,03,07,09)
Polévka *Polévka květáková (A: 01,03,06,07,09)

St  16.6. oběd 1 *Zvěřinový guláš, *Kolínka, *Ovoce, *Čaj (A: 01,06,07)
Polévka *Polévka pórková (A: 01,07)

Čt  17.6. oběd 1 *Svíčková na smetaně s brusinkami, *Špaldový knedlík, *Džus (A:
01,03,06,07,08,09,10,11)

Polévka *Kedlubnová polévka (A: 01,07)
Pá  18.6. oběd 1 *Kuřecí stehno pečené, *Nádivka, *Brambory, *Kompot, *Čaj (A: 01,03,07)

Polévka *Polévka fazolová (A: 01,06,07,09)
Po  21.6. oběd 1 *Zapečené těstoviny s treskou a brokolicí, *Ovoce, *Mléko - plnotučné (A:

01,03,04,06,07,09,10)
Polévka *Polévka jahodová studená (A: 07)

Út  22.6. oběd 1 *Kuřecí placičky, *Brambory, *Zeleninový salát, *Džus (A: 01,03,06,07,10)
Polévka *Polévka kapustová (A: 01)

St  23.6. oběd 1 *Krůtí perkelt, *Halušky, *Čaj (A: 01,07)
Polévka *Polévka dýňová se semínky (A: 01,06,07,08,09)

Čt  24.6. oběd 1 *Hovězí tokáň, *Rýže, *Zákusek, *Čaj (A: 01,03,07)
Polévka *Polévka hrachová (A: 01,06,07,09)

Pá  25.6. oběd 1 *Těstovinový salát s kuřecím masem, *Čaj (A: 01,03,07,10)
Polévka *Polévka bramborová se sušenými houbami (A: 01,06,07,09)

Po  28.6. oběd 1 *Palačinky s džemem, * a tvarohem, *Ovoce, *Čaj (A: 01,03,07,12)
Polévka *Polévka zeleninová s jáhly (A: 01,06,07,09)

Út  29.6. oběd 1 *Vepřové nudličky s, *houbovým přelivem a bulgurem, *Čaj (A: 01,03,07,10)
Polévka *Polévka rybí (A: 01,04,07,09,10)

St  30.6. oběd 1 *Rizoto z kuřecího masa, *Okurky, *Čaj (A: 06,07,09,10)
Polévka *Polévka drožďová (A: 01,03,06,07,09)
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Seznam alergenů: Obiloviny obsahující lepek    
Vejce                         
Ryby                          
Jádra podzemnice olejné       
Sójové boby + výrobky z nich  
Mléko
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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.
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