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St  1.6. oběd 1 *Kuřecí perkelt, *halušky, *mléčný řez, *Čaj (A: 01,03,07)
Polévka *Polévka květáková (A: 01,03,06,07,09)

Čt  2.6. oběd 1 *Hovězí tokáň, *Rýže, *Čaj (A: 01)
oběd 2 *Jelení ragú se sušenými švestkami, *Rýže, *Ovoce, *Čaj (A: 09,12)

Polévka *Polévka špenátová (A: 01,07)
Pá  3.6. oběd 1 *Vepřová kotleta ve sladkokyselém glazé, *Brambory, *Džus (A: 01,03,07)

Polévka *Polévka hrachová (A: 01,06,07,09)
Po  6.6. oběd 1 *Kaše krupicová se skořicí a, *Ovocem, *Čaj (A: 01,07)

oběd 2 *Zeleninové ragú, *Jáhlové krokety, *Mléko plnotučné (A: 03,07)
Polévka *Polévka česneková (A: 01,03,06,07,09)

Út  7.6. oběd 1 *Rozlétaný ptáček, *Rýže, *Kompot, *Čaj (A: 01,03,06,07,08,10,11)
oběd 2 *Povidlové taštičky se strouhankou, *Kompot, *Kakao (A: 01,03,07)

Polévka *Polévka norská rybí (A: 01,04,09,10)
St  8.6. oběd 1 *Krůtí v mrkvi, *Brambory, *Jogurt s ovocem (A: 01,03,07,12)

Polévka *Polévka drožďová (A: 01,03,06,07,09)
Čt  9.6. oběd 1 *Těstovinový salát s kuřecím masem, *Ovoce, *Čaj (A: 01,03,07,10)

oběd 2 *Těstovinový salát s lososem a  vejci, *Ovoce, *Čaj (A: 01,03,04,07,09,10)
Polévka *Polévka vločková (A: 01,06,07,09)

Pá  10.6. oběd 1 *Holandský řízek, *Bramborová kaše domácí, *Zeleninový salát, *Džus (A:
01,03,07,10)

Polévka *Polévka brokolicová (A: 01,03,06,07,09)
Po  13.6. oběd 1 *Fazole v tomatě s tuňákem, *Špagety, *Čaj (A: 01,03,04,09,10)

oběd 2 *Židovský kaviár, *Chléb, *Čaj (A: 01,03)
Polévka *Polévka zeleninová s fridátovými nudlemi (A: 01,06,07,09)

Út  14.6. oběd 1 *Sladké kuře, *Rýže, *Ovoce, *Čaj (A: 06,07)
oběd 2 *Šoulet s, *Uzeným masem, *Domácí houstičky, *Ovoce, *Čaj (A: 01,03,07)

Polévka *Polévka z červené čočky a koriandrem (A: 01,03,06,09)
St  15.6. oběd 1 *Vepřová kotleta na šípkové omáčce, *Houskové knedlíky, *Džus (A:

01,03,06,07,08,09,10,11)
Polévka *Polévka krupicová s vejci (A: 06,09)

Čt  16.6. oběd 1 *Zapečené těstoviny s kuřecím masem, *Židovský salát (zelný), *Mléko plnotučné (A:
01,03,07)

oběd 2 *Geflite fish (rybí placičky) s mrkví, *Salát z červené řepy s křenem, *Džus (A:
01,03,04,07,09,10)

Polévka *Polévka bramborová s paprikami (A: 01,03,06,07,09)
Pá  17.6. oběd 1 *Králík po staročesku, *Brambory, *Ahh pull (jablečný moučník), *Čaj (A: 01,03,07,10)

Polévka *Polévka zeleninová s pohankou (A: 01,06,07,09)
Po  20.6. oběd 1 *Losos na bylinkách, *Bramborová kaše, *Zeleninová obloha, *Čaj (A: 01,03,04,07)

oběd 2 *Květák s vejci na mozeček, *Zeleninová obloha, *Mléko (A: 03,07)
Polévka *Polévka cizrnová se špenátem (A: 01,07)

Út  21.6. oběd 1 *Maďarský guláš, *Těstoviny, *Ovoce, *Čaj (A: 01,06,07)
oběd 2 *Krůtí závitek s lučinou na rajčatech, *Těstoviny, *Ovoce, *Čaj (A: 01,07)

Polévka *Polévka z duo mrkve (A: 01,03,06,07,09)
St  22.6. oběd 1 *Kuřecí steak na plechu, *Brambory opékané, *Mléko ovocné (A: 01,03,06,07,10)

Polévka *Polévka dýňová se semínky (A: 01,06,07,08,09,10)
Čt  23.6. oběd 1 *Asijské vepřové nudličky, *Rýže, *Jogurt s ovocem, *Čaj (A: 06,07,09,12)

oběd 2 *Hovězí nudličky na cibulce, *Rýže, *Jogurt s ovocem, *Čaj (A: 01,07,12)
Polévka *Italská rajčatová s mozzarellou (A: 01,06,07,09)

Pá  24.6. oběd 1 *Kuřecí stehno pečené, *Brambory, *Kompot, *Džus (A: 01,03,07)
Polévka *Polévka z farmářského trhu (A: 01,07,09)

Po  27.6. oběd 1 *Bramborové šišky s mákem, *Šlehaný tvaroh "Míša", *Čaj (A: 01,03,05,07,08)
oběd 2 *Zapečené paprikové lodičky s luštěninovou směsí a sýrem, *Šlehaný tvaroh, *Čaj (A:

03,07,09)
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Polévka *Polévka s játrovou rýží (A: 01,03,06,09)
Út  28.6. oběd 1 *Kuřecí kousky po mexikánsku, *Rýže, *Ovoce, *Mléko plnotučné (A:

01,06,07,08,10,11)
oběd 2 *NEVAŘÍ SE

Polévka *Polévka jahodová studená (A: 07)
St  29.6. oběd 1 *Vepřové výpečky, *Bramborové knedlíky, *Špenát, *Džus (A: 01,03,06,07)

Polévka *Polévka pórková (A: 01,07)
Čt  30.6. oběd 1 *Kuskusové rizoto s masem, *Okurky, *Čaj (A: 06,07,09,10)

oběd 2 *NEVAŘÍ SE
Polévka *Polévka fazolová (A: 01,06,07,09)
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Seznam alergenů: Obiloviny obsahující lepek    
Vejce                         
Ryby                          
Jádra podzemnice olejné       
Sójové boby + výrobky z nich  
Mléko

08 
09 
10 
11 
12

Skořápkové plody (mandle..)   
Celer                         
Hořčice                       
Sezamová semena               
Oxid siřičitý a siřičitany

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


