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Středa 1.7.2020
polévka zeleninová s kapánímPolévka
obsahuje alergeny: 01,03,07

kuřecí stehna pečená, brambory m.m., salát hlávkovýOběd 1
obsahuje alergeny: 07

Čtvrtek 2.7.2020
polévka bramboračka- s medvědím česnekemPolévka
obsahuje alergeny: 07,09

vepřové na paprice, tarhoňaOběd 1
obsahuje alergeny: 01,07

Pátek 3.7.2020
polévka hrachová se zeleným hráškem a kroupamiPolévka
obsahuje alergeny: 01,07

zapečené těstoviny se šunkou, okurka sterilovaná - přílohaOběd 1
obsahuje alergeny: 01,03,06,07
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Pondělí 6.7.2020
státní svátek- nevaří se.Oběd 1

Úterý 7.7.2020
polévka květáková s vejcemPolévka
obsahuje alergeny: 01,03,07

kuřecí kung - pao, čínské nudleOběd 1
obsahuje alergeny: 01,03

Středa 8.7.2020
polévka hovězí s játrovými noky a zeleninouPolévka
obsahuje alergeny: 01,03,09

bulgurové rizoto s vepř. mletým masem a zeleninou, strouhaný sýr, řepa červenáOběd 1
obsahuje alergeny: 01,07

Čtvrtek 9.7.2020
polévka kulajdaPolévka
obsahuje alergeny: 01,03,07

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

Pátek 10.7.2020
polévka rajčatová s kuskusemPolévka
obsahuje alergeny: 01,07

hrachová kaše s cibulkou, vejce vařenéOběd 1
obsahuje alergeny: 01,03,07
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Pondělí 13.7.2020
polévka zeleninová s krupičkouPolévka
obsahuje alergeny: 01,07

špagety s kuřecím masem na rajčatech, strouhaný sýrOběd 1
obsahuje alergeny: 01,07

Úterý 14.7.2020
polévka čočkováPolévka
obsahuje alergeny: 01

moravský vrabec, dušený špenát, bramborové knedlíkyOběd 1
obsahuje alergeny: 01,03,07

Středa 15.7.2020
polévka slepičí se zeleninou a nudlemiPolévka
obsahuje alergeny: 01,03,07,09

hovězí pečeně znojemská, dušená rýžeOběd 1
obsahuje alergeny: 01

Čtvrtek 16.7.2020
polévka gulášováPolévka
obsahuje alergeny: 01

kapustový nákyp s mletým masem, bramborová kašeOběd 1
obsahuje alergeny: 01,03,07

Pátek 17.7.2020
polévka kapustová s vejcemPolévka
obsahuje alergeny: 01,03,07

rýžový nákyp s ovocemOběd 1
obsahuje alergeny: 03,07
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Pondělí 20.7.2020
polévka hrstkováPolévka
obsahuje alergeny: 01,09

kuřecí játra dušená se zeleninou, dušená rýžeOběd 1

Úterý 21.7.2020
polévka hovězí s rýžíPolévka
obsahuje alergeny: 09

vepřový guláš, bramborové špecleOběd 1
obsahuje alergeny: 01,03

Středa 22.7.2020
polévka z rybího filé a zeleninyPolévka
obsahuje alergeny: 01,04,07,09

omáčka rajská, hovězí maso vařené, houskové knedlíky (kynuté)- se špaldouOběd 1
obsahuje alergeny: 01,03,07,09

Čtvrtek 23.7.2020
polévka brokolicová krémováPolévka
obsahuje alergeny: 01,07

kuře na bylinkách, zeleninový kuskusOběd 1
obsahuje alergeny: 01

Pátek 24.7.2020
polévka žampionováPolévka
obsahuje alergeny: 01,03

dušené fazolky na smetaně, bramboryOběd 1
obsahuje alergeny: 07
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Vejce                         
Ryby
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Sójové boby (sója)            
Mléko                         
Celer


