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Po  2.5. oběd 1 *Zeleninové karbanátky, *Brambory, *Šlehaný tvaroh s, *Ovocným pyré, *Čaj (A:
01,03,07,09)

oběd 2 *Lečo s vejci, *Brambory, *Šlehaný tvaroh s, *Ovocným pyré, *Čaj (A: 01,03,07)
Polévka *Polévka krupicová s vejci (A: 06,09)

Út  3.5. oběd 1 *Rajská omáčka s, *vepřovými kuličkami, *Těstoviny, *Čaj (A: 01)
oběd 2 *Rybí placičky s jogurtovým dresinkem, *Čaj (A: 01,03,04,07,09,10)

Polévka *Polévka brokolicová (A: 01,03,06,07,09)
St  4.5. oběd 1 *Květákový nákyp s kuřecím masem, *Brambory, *Ovoce, *Džus (A: 01,03,07)

Polévka *Polévka čočková (A: 01,06,07,09)
Čt  5.5. oběd 1 *Hovězí nudličky na houbách, *Rýže, *Mléko plnotučné (A: 01,07)

oběd 2 *Krůtí játra po tyrolsku, *Rýže, *Mléko plnotučné (A: 01,07,09,10)
Polévka *Polévka zeleninová s pohankou (A: 01,06,07,09)

Pá  6.5. oběd 1 *Francouzské brambory s, *Kuřecím masem, *Zelný salát s mrkví, *Čaj (A:
01,03,07,08)

Polévka *Polévka drožďová (A: 01,03,06,07,09)
Po  9.5. oběd 1 *Alpský knedlík s vanilkovým krémem a mákem, *Ovoce, *Čaj (A: 01,03,05,07,08)

oběd 2 *Lasagne s rybím masem a brokolicí, *Ovoce, *Čaj (A: 01,03,04,06,07,09,10)
Polévka *Polévka květáková (A: 01,03,06,07,09)

Út  10.5. oběd 1 *Smetanový špenát s kuřecím masem a těstovinami, *Čaj (A: 01,07)
oběd 2 *Krůtí závitek se špenátem, *Kuskus, *Čaj (A: 01,07)

Polévka *Polévka zeleninová s kapáním (A: 01,03,07)
St  11.5. oběd 1 *Bramborové knedlíky plněné vepřovým masem a, *Zelím, *Džus (A: 01,03)

Polévka *Polévka česneková (A: 01,03,06,07,09)
Čt  12.5. oběd 1 *Kuřecí steak po kanadsku, *Rýže, *Jogurt s ovocem, *a ovesnými vločkami, *Čaj (A:

01,03,06,07,12)
oběd 2 *Kuřecí nudličky na indický způsob, *Rýže, *Jogurt s ovocem, *a ovesnými vločkami,

*Čaj (A: 01,03,07,12)
Polévka *Polévka dýňová se semínky (A: 01,06,07,08,09,10)

Pá  13.5. oběd 1 *Sekaná  pečeně s, *Bramborovou kaší, *Okurky, *Mléko plnotučné (A: 01,03,07,10)
Polévka *Polévka fazolová (A: 01,06,07,09)

Po  16.5. oběd 1 *Aljašská treska na másle, *Brambory šťouchané, *Zeleninový salát, *Čaj (A:
01,03,04,07,10)

oběd 2 *Paprikové lodičky zapečené s kuskusem a mozzarellou, *Čaj (A: 07)
Polévka *Polévka špenátová (A: 01,07)

Út  17.5. oběd 1 *Bulgurové rizoto s kuřecím masem, zeleninou a černou čočkou, *Jogurt s ovocem,
*Džus (A: 07,12)

oběd 2 *Těstovinový salát s kuřecím masem a červeným zelím, *Jogurt s ovocem, *Džus (A:
01,07,12)

Polévka *Polévka hrachová krémová (A: 01,06,07,09)
St  18.5. oběd 1 *Svíčková na smetaně, *Houskové knedlíky, *Ovoce, *Čaj (A:

01,03,06,07,08,09,10,11)
Polévka *Polévka zeleninová s těstovinou

Čt  19.5. oběd 1 *Kuřecí kousky na plechu, *Brambory, *Kompot, *Čaj (A: 01,03,07,10)
oběd 2 *Omeleta s hráškem, kukuřicí a kápií s brambory, *Kompot, *Čaj (A: 03,07)

Polévka *Polévka vločková (A: 01,06,07,09)
Pá  20.5. oběd 1 *Krůtí azu po tatarsku, *Těstoviny, *Mléko plnotučné (A: 01,07,10)

Polévka *Maďarská rybí (A: 01,03,04,07,09,10)
Po  23.5. oběd 1 *Cizrna na paprice, *Špecle, *Šlehaný tvaroh "Míša", *Čaj (A: 01,07)

oběd 2 *Kuskus s jablky, medem a vlašskými ořechy, *Šlehaný tvaroh "Míša", *Čaj (A: 07,08)
Polévka *Polévka s játrovou ryží (A: 01,03,06,09)

Út  24.5. oběd 1 *Vepřové výpečky, *Bramborové knedlíky, *Zelí, *Džus (A: 01,03,06,07)
oběd 2 *Vepřové výpečky, *Bramborové knedlíky, *Zelí z červené řepy, *Džus (A:

01,03,06,07)



02.05.2022 31.05.2022
Jídelní lístek

od do

Polévka *Polévka rybí (A: 01,04,07,09,10)
St  25.5. oběd 1 *Kuře na paprice, *Těstoviny, *Ovoce, *Čaj (A: 01,07)

Polévka *Kedlubnová polévka (A: 01,07)
Čt  26.5. oběd 1 *Hovězí na kapustě, *Brambory, *Mléko plnotučné (A: 01,03,07)

oběd 2 *Kuřecí paličky v polentové krustě, *Brambory, *Mléko plnotučné (A: 01,03,07)
Polévka *Polévka kmínová s kapáním (A: 01,03,06,07,09)

Pá  27.5. oběd 1 *Kuřecí nudličky na máslové zelenině (kukuřice, lusky, mrkev), *Rýže, *Čaj (A: 01,07)
Polévka *Polévka jahodová studená (A: 07)

Po  30.5. oběd 1 *Tvarohové noky přelité tvarohem a ovocem, *Čaj (A: 01,03,07,12)
oběd 2 *Salát z červené řepy s cizrnou a lososem, *Domácí houstičky, *Čaj (A:

01,03,04,07,09,10)
Polévka *Polévka rajská s kukuřicí (A: 01,07)

Út  31.5. oběd 1 *Pštrosí vejce, *Bramborová kaše, *Zeleninový salát, *Mléko plnotučné (A:
01,03,07,10)

oběd 2 *Čínské nudle s vepřovým masem a zeleninou, *Mléko plnotučné (A: 01,03,06,07,09)
Polévka *Polévka z duo mrkve (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

08 
09 
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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.


