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Po  3.4. Oběd dieta *Květákové smaženky, *Bramborová kaše, *Zeleninový salát, *Kompot, *Čaj (A:
03,07,12)

oběd 1 *Květákové smaženky, *Bramborová kaše, *Zeleninový salát,* Kompot,  *Čaj (A:
03,07)

oběd 2 *Švédský těstovinový salát s lososem,, *Zeleninový salát,* Kompot,  *Čaj (A:
01,03,04,07,09,10)

Polévka *Polévka kulajda (BZL- bezl.mouka) (A: 01,03,06,07,09)
Út  4.4. Oběd dieta *Čína z vepřového masa, *Rýže, *Džus (A: 03,07,12)

oběd 1 *Čína z vepřového masa, *Rýže, *Džus (A: 03,07,12)
oběd 2 *Žemlovka s jablky a tvarohem, *Džus (A: 01,03,07)

Polévka *Polévka zeleninová s kuskusem ( BZL- bezl. těstoviny) (A: 01,03,06,09)
St  5.4. Oběd dieta *Vepřový řízek smažený, *Brambor, *Zeleninový salát, *Kompot, *Mléko (A: 03,07)

oběd 1 *Vepřový řízek smažený, *Brambor, * Zeleninový salát ,*Kompot, *Mléko (A: 01,03,07)
Polévka *Polévka rajská ( BZL- bezl.mouka) (A: 01,03,06,09)

Čt  6.4. Oběd dieta Velikonoční prázdniny
Pá  7.4. Oběd dieta Svátek
Po  10.4. Oběd dieta Velikonoční pondělí
Út  11.4. Oběd dieta *Zeleninové rizoto, *Sýr, *Zeleninový salát, *Kompot, *Čaj (A: 07,09)

oběd 1 *Dukátové buchtičky s krémem, *Zeleninový salát, *Kompot, *Čaj (A: 01,03,07)
oběd 2 *Zeleninové rizoto, *Sýr, *Kompot, *Zeleninový salát, *Čaj (A: 07,09)

Polévka *Polévka zeleninová s těstovinami ( BZL- bezl.těstoviny) (A: 01,03,06,09)
St  12.4. Oběd dieta *Kapustový karbanátek, *Bramborová kaše, *Zeleninový salát, *Kompot, *Džus (A:

03,07)
oběd 1 *Kapustový karbanátek, *Bramborová kaše, *Zeleninový salát,* Kompot,  *Džus (A:

01,03,07)
Polévka *Polévka vločková (BZL-zeleninová s bramborem) (A: 01,06,07,09)

Čt  13.4. Oběd dieta *Marinované kuřecí nudličky s restovanou zeleninou, *Rýže, *Ovoce, *Mléko
ochucené (A: 03,06,07)

oběd 1 *Marinované kuřecí nudličky s restovanáou zeleninou, *Rýže, *Ovoce, *Mléko
ochucené (A: 03,06,07)

oběd 2 *Treska v mandlové krustě, *Brambor, *Ovoce, *Mléko ochucené (A: 04,06,07,09,10)
Polévka *Polévka zeleninová s bulgurem ( BZL- s rýží) (A: 01,03,06,09)

Pá  14.4. Oběd dieta *Vepřové výpečky, *Špenát , *Bramborové knedlíky , *Čaj (A: 03,07)
oběd 1 *Vepřové výpečky, *Špenát , *Bramborové knedlíky, *Čaj (A: 01,03,06,07)

Polévka *Bramborová polévka (BZL - bezl.mouka) (A: 01,03,09)
Po  17.4. Oběd dieta *Hrachová kaše s cibulkou , *Rybí párek, * Zeleninový salát, *Kompot, *Džus (A:

07,09)
oběd 1 *Hrachová kaše s cibulkou, * Rybí párek, *Zeleninový salát, *Kompot, *Džus (A:

01,07,09)
oběd 2 *Zeleninový špíz, *Brambor, *Zeleninový salát, *Kompot,  *Džus (A: 07)

Polévka *Polévka s játrovou rýží ( BZL-bezl.mouka) (A: 01,03,06,09)
Út  18.4. Oběd dieta *Souvlaki z vepřového mletého masa, *Brambor, *Dip, *Zeleninový salát, *Kompot,

*Mléko (A: 03,07,10)
oběd 1 *Souvlaki z vepřového mletého masa, *Brambor, *Dip, *Zeleninový salát, *Kompot,

*Mléko (A: 03,07,10)
oběd 2 *Cizrnový salát s tuňákem, *Domácí houstičky, *Zeleninový salát, *Kompot,  *Mléko

(A: 01,03,04,07,09,10)
Polévka *Polévka květáková (BZL-bezl.mouka) (A: 01,03,06,07,09)

St  19.4. Oběd dieta *Boloňské špagety z kuřecího masa, *Zákusek bezl., *Čaj (A: 03,05,07,08,10)
oběd 1 *Boloňské špagety z kuřecího masa, *Jablkový závin, *Čaj (A: 01,03,07,10)

Polévka *Polévka zeleninová s pohankou (A: 06,07,09)
Čt  20.4. Oběd dieta *Vepřový plátek na žampionech, *Rýže, *Zeleninový salát, *Kompot, *Mošt (A: 07)

oběd 1 *Vepřový plátek na žampiónech, *Rýže, *Zeleninový salát, *Kompot,  *Mošt (A: 01,07)
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oběd 2 *Lasagne s vepř. masem, *Zeleninový salát, *Kompot,  *Mošt (A: 01,03,07,10)
Polévka *Polévka rybí (BZL- bezl.mouka) (A: 01,04,07,09,10)

Pá  21.4. Oběd dieta *Debrecínský guláš, *Houskové knedlíky, *Čaj (A: 01,03)
oběd 1 *Debrecínský guláš, *Houskové knedlíky, *Čaj (A: 01,03)

Polévka *Polévka zeleninová s drobením ( BZL- bezl. těstoviny) (A: 01,03,06,09)
Po  24.4. Oběd dieta *Nudle s tvarohem, mákem, * Kompot, *Zeleninový salát, *Kompot,  *Mléko ochucené

(A: 06,07)
oběd 1 *Nudle s tvarohem, mákem, *Kompot *Zeleninový salát, *Kompot, *Mléko ochucené

(A: 01,03,06,07)
oběd 2 *Zapečená treska se špenátem a sýrem, *Brambor, *Kompot, *Zel.salát, *Kompot,

*Mléko ochucené (A: 03,04,06,07,09,10)
Polévka *Polévka hrstková (BZL - bezl.mouka) (A: 01,06,07,09)

Út  25.4. Oběd dieta *Kuřecí plátek, *Fazollky na slanině, *Brambor, *Zeleninový salát, *Kompot,  *Čaj (A:
07)

oběd 1 *Kuřecí plátek, *Fazolky na slanině, *Bulgur, *Zeleninový salát, *Kompot, *Čaj (A: 01)
oběd 2 *Žampionový stroganov, *Rýže, *Zeleninový salát, *Kompot, *Čaj (A: 01,06,07,09,10)

Polévka *Polévka zeleninová s těstovinami ( BZL- bezl.těstoviny) (A: 01,03,06,09)
St  26.4. Oběd dieta *Králík cibulář se zel. ratatouille, *Brambor, *Ovoce, *Džus (A: 06,07,09)

oběd 1 *Králík cibulář se zel. ratatouille, *Brambor, *Ovoce, *Džus (A: 01,06,07,09)
Polévka *Polévka hráškový krém (BZL- bezl.mouka) (A: 01,07)

Čt  27.4. Oběd dieta *Srbské rizoto,*Sýr, *Okurka, *Zeleninový salát, *Kompot,  *Čaj (A: 07,10,12)
oběd 1 *Srbské rizoto, *Sýr, *Okurka, *Zeleninový salát, *Kompot, *Čaj (A: 07,10,12)
oběd 2 *Květák smažený, *Brambor, *Dip, *Zeleninový salát, *Kompot, *Čaj (A: 01,03,07)

Polévka *Polévka zelenin. s drožďovými nočky (BZL -bezl.mouka) (A: 01,03,06,07,09)
Pá  28.4. Oběd dieta *Hovězí pečeně znojemská, *Houskové knedlíky, *Džus (A: 01,03,10)

oběd 1 *Hovězí pečeně znojemská, *Houskové knedlíky, *Džus (A: 01,03,10)
Polévka *Bramborová polévka (BZL -bezl.mouka) (A: 01,03,06,09)

01 
03 
04 
05 
06

Seznam alergenů: Obiloviny obsahující lepek    
Vejce                         
Ryby                          
Jádra podzemnice olejné       
Sójové boby + výrobky z nich

07 
08 
09 
10 
12

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

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


