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2.5.Frankfur. 1.Palačinky s tvarohem a marmeládou, kakao, čaj, ovoce 
                     2.Smažený květák, brambory, tatarská omáčka, čaj, kakao, ovoce 
3.5.Vločková 1.Krůtí srbské rizoto, sýr, červená řepa, džus 
                      2.Krůtí kostky, cizrna po záhorácku, džus 
4.5.S droben.1.Vepřová kotleta, bulgur s ajvarem, VIP zelenina, sirup 
5.5.Hrstková 1.Vepřová kýta po znojemsku, těstoviny, šleh. tvaroh s kakaem, sirup 
                     2.Vepřová kýta po znojemsku, houskový knedlík, šleh. tvaroh, sirup 
6.5.Kroupová1. Vep.výpečky, smetanový špenát, bramborový knedlík, džus 
 
9.5.Boršč      1.Zeleninové lečo s vejcem, brambory, ovocné mléko, sirup, ovoce 
                     2.Vločková kaše s čerstvým ovocem, ovocné mléko, sirup, ovoce 
10.5.Česneč.1.Vepřenky, hrachová kaše s cibulkou, okurka, džus 
                     2.Bramborový guláš s chlebem, džus 
11.5.Zelnice 1.Pečené kuře na bylinkách, brambory, mrkvový salát, sirup 
12.5.S těstov.1.Bratislavské vepřové plecko, houskový knedlík, tvar. hřebeny, sirup 
                     2.Placičky z tuňáka, cizrnový salát, tvarohové hřebeny, sirup 
13.5.Kmínová1.Krůtí kostky na žampiónech, rýže dušená, zel. obloha, džus 
 
16.5.Bramboračka1.Koblihy s marmeládou, kakao, čaj, ovoce 
                      2.Halušky se slaninou a zelím, čaj, kakao, ovoce 
17.5.S kuskus.1.Kuřecí prsa na hříbkové omáčce, bramborové noky, polníček, sirup 
                       2.Celerový salát s ananasem, špaldová bageta, sirup 
18.5.S frid.nud.1.Vepřová novohradská pečeně, brambory, zeleninový salát, džus 
19.5.Špenátová1.Kuřecí nudličky na hořčici, rýže, zel.obloha, jogurt s ovocem, sirup 
                        2.Mexické fazole s kuřecím masem, celozrnná bageta, jogurt, sirup 
20.5.S vaj.jíškou1.Hovězí svíčková na smetaně, houskový knedlík, brusinky, džus 
 
23.5.Rajská    1.Bramborové šišky s mákem, ovocné mléko, sirup, ovoce 
                       2.Koložvárské zelí, ovocné mléko, sirup, ovoce 
24.5.Čočková 1.Rybí prsty smažené, bramborová kaše, kompot, sirup 
                       2.Zeleninovo-žampiónový špíz, bramborová kaše, kompot, sirup 
25.5.Drožďov.1.Vepřový španělský ptáček, rýže, pudink s ovocem, džus 
26.5.Celerová1.Vep.mletý máslový řízek, dušený hrášek, brambory, sirup 
                       2.Cizrna na paprice, brambory, sirup 
27.5.Jarní       1.Hovězí guláš, selský houskový knedlík, mléko, sirup 
 
30.5.S játr.zav.1.Lívance se skořicí, kakao, čaj, ovoce 
                        2.Francouzské brambory, okurka, čaj, kakao, ovoce 
31.5.Fazolová 1.Kuřecí stehno pečené, těstovinový salát, sirup 
                        2.Těstovinový salát s kousky grilovaného rybího file, sirup 
 
                        
Obsažené alergeny v jídlech možno aktuálně dohledat na www.strava.cz , na 
nástěnce ŠJ a u kuchařek při výdeji oběda. Změna jídelníčku a složení (alergeny) 
vyhrazena. Informace o velikosti porcí a podmínkách uchování pokrmů v jídlonosiči 
jsou k dispozici na nástěnce ŠJ.       Dobrou chuť!!!!                                               
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