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Čtvrtek 1.6.2017
polévka rajčatová s celozrnnou těstovinouPolévka
obsahuje alergeny: 01,07

sekaná z králíčího masa s pohankou, bramborová kaše, zeleninová oblohaOběd 1
obsahuje alergeny: 01,03,07,10

Pátek 2.6.2017
polévka zeleninová s krupkamiPolévka
obsahuje alergeny: 01,03,07,09

hovězí pečeně cikánská, houskové knedlíky (kynuté)- se špaldouOběd 1
obsahuje alergeny: 01,03,07
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Pondělí 5.6.2017
polévka hrachová se zeleným hráškem a kroupamiPolévka
obsahuje alergeny: 01,07

květákový nákyp, brambory m.m., zeleninová oblohaOběd 1
obsahuje alergeny: 01,03,07

Úterý 6.6.2017
polévka bramboračkaPolévka
obsahuje alergeny: 07,09

kuře na paprice, těstovinyOběd 1
obsahuje alergeny: 01,07

Středa 7.6.2017
polévka hovězí s játrovými noky a zeleninouPolévka
obsahuje alergeny: 01,03,09

rizoto z vepřového masa s tofu sýrem, zeleninová oblohaOběd 1
obsahuje alergeny: 06,07

Čtvrtek 8.6.2017
polévka z růžičkové kapusty s pohankovými vločkamiPolévka
obsahuje alergeny: 07

rozlítaný španělský ptáček, houskové knedlíky (kynuté)- se špaldouOběd 1
obsahuje alergeny: 01,03,06,07,10

Pátek 9.6.2017
polévka česneková s krupkami a bramboryPolévka
obsahuje alergeny: 01

bramborovo- jáhlové šišky s mákem, jablka - přílohaOběd 1
obsahuje alergeny: 01,03,07
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Pondělí 12.6.2017
polévka kulajdaPolévka
obsahuje alergeny: 01,03,07

rybí filé pečené na másle a zelenině, bramborová kašeOběd 1
obsahuje alergeny: 01,04,07

Úterý 13.6.2017
polévka brokolicová krémová s ovesnými vločkamiPolévka
obsahuje alergeny: 01,07

kuřecí nudličky na čínský způsob, dušená rýžeOběd 1
obsahuje alergeny: 07

Středa 14.6.2017
zelňačka s cizrnouPolévka
obsahuje alergeny: 01,07

hovězí v kedlubnách, knedlík žemlový- s celozrnnou moukouOběd 1
obsahuje alergeny: 01,03,07

Čtvrtek 15.6.2017
polévka čočková se zeleninouPolévka
obsahuje alergeny: 09

bramborák, salát z kysaného zelí (zelný) - přílohaOběd 1
obsahuje alergeny: 01,03,07

Pátek 16.6.2017
polévka z rybího filé a zeleninyPolévka
obsahuje alergeny: 01,04,07,09

vepřový řízek smažený, chléb, jablka - přílohaOběd 1
obsahuje alergeny: 01,03,07
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Pondělí 19.6.2017
polévka pórková s jáhlyPolévka
obsahuje alergeny: 01,07

krůtí medailonky se smetanovo- bylinkovou omáčkou, dušená rýžeOběd 1
obsahuje alergeny: 01,07

Úterý 20.6.2017
polévka slepičí s rýží a zeleninouPolévka
obsahuje alergeny: 07,09

vepřová směs s rajčaty, těstovinyOběd 1
obsahuje alergeny: 01

Středa 21.6.2017
polévka hrstkováPolévka
obsahuje alergeny: 01,09

omáčka koprová, brambory, vejce vařenéOběd 1
obsahuje alergeny: 01,03,07

Čtvrtek 22.6.2017
polévka gulášováPolévka
obsahuje alergeny: 01

kuře a la bažant, bulgur se zeleninouOběd 1
obsahuje alergeny: 01,09

Pátek 23.6.2017
mrkvová polévka se špaldovou krupicíPolévka
obsahuje alergeny: 07

šoulet, salát z kysaného zelí (zelný) - přílohaOběd 1
obsahuje alergeny: 01
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Pondělí 26.6.2017
polévka fazolová se zeleninouPolévka
obsahuje alergeny: 01,09

kaše krupicová, jablka - přílohaOběd 1
obsahuje alergeny: 01,07

Úterý 27.6.2017
polévka borščPolévka
obsahuje alergeny: 01,07

těstovinový salát s kuřecím masem a zeleninouOběd 1
obsahuje alergeny: 01,07

Středa 28.6.2017
polévka hovězí s kapáním a zeleninouPolévka
obsahuje alergeny: 01,03,07,09

segedínský guláš, houskové knedlíky- celozrnnéOběd 1
obsahuje alergeny: 01,03,07

Čtvrtek 29.6.2017
polévka bramborová s krupkami zahuštěnáPolévka
obsahuje alergeny: 01,09

čočkový ,,hrnec" se zeleninou, vejce vařené, zeleninová oblohaOběd 1
obsahuje alergeny: 03,09

Pátek 30.6.2017
polévka čočková s rajčatyPolévka
obsahuje alergeny: 01,07,09

vepřové kotlety zdobené, brambory m.m., zeleninová oblohaOběd 1
obsahuje alergeny: 03,07
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Seznam alergenů: Obiloviny obsahující lepek    
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Sójové boby (sója)
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Mléko                         
Celer                         
Hořčice


