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Pondělí 3.4.2017
polévka slepičí krémová s hráškemPolévka
obsahuje alergeny: 01,07

bulgurové rizoto s vepř. masem a zeleninou, zeleninová oblohaOběd 1
obsahuje alergeny: 01

Úterý 4.4.2017
polévka hrstkováPolévka
obsahuje alergeny: 01,09

hovězí maso vařené s karotkovou omáčkou, bramboryOběd 1

Středa 5.4.2017
zelňačka s cizrnouPolévka
obsahuje alergeny: 01,07

těstoviny s kuřecím masem a zeleninou, zeleninová oblohaOběd 1
obsahuje alergeny: 01,07

Čtvrtek 6.4.2017
polévka rajčatová s celozrnnou těstovinouPolévka
obsahuje alergeny: 01,07

segedínský guláš, houskové knedlíky (kynuté)- se špaldouOběd 1
obsahuje alergeny: 01,03,07

Pátek 7.4.2017
polévka gulášová z hlívy ústřičnéPolévka
obsahuje alergeny: 01

šoulet, salát z kysaného zelí (zelný) - přílohaOběd 1
obsahuje alergeny: 01
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Pondělí 10.4.2017
polévka hovězí s játrovými noky a zeleninouPolévka
obsahuje alergeny: 01,03,09

sekaná pečeně s pohankou, bramborovo- karotková kaše, zeleninová oblohaOběd 1
obsahuje alergeny: 01,03,07

Úterý 11.4.2017
polévka hrachová se zeleným hráškem a kroupamiPolévka
obsahuje alergeny: 01,07

lívance s ovesnými vločkami, kompot ovocný - přílohaOběd 1
obsahuje alergeny: 01,03,07

Středa 12.4.2017
polévka bramboračka- s medvědím česnekemPolévka
obsahuje alergeny: 07,09

hovězí pečeně štěpánská, houskové knedlíky (kynuté)- se špaldouOběd 1
obsahuje alergeny: 01,03,07

Čtvrtek 13.4.2017
polévka cibulová s bramboremPolévka
obsahuje alergeny: 01,07

kuře a la bažant, tarhoňa, zeleninová oblohaOběd 1
obsahuje alergeny: 01,09

Pátek 14.4.2017
státní svátekOběd 1
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Pondělí 17.4.2017
velikonoceOběd 1

Úterý 18.4.2017
polévka brokolicová krémová s ovesnými vločkamiPolévka
obsahuje alergeny: 01,07

kovbojské fazole s brambory, slunečnicový chlébOběd 1
obsahuje alergeny: 01

Středa 19.4.2017
polévka čočková s brambory a zeleninouPolévka
obsahuje alergeny: 01

omáčka rajská, hovězí maso vařené, těstovinyOběd 1
obsahuje alergeny: 01,09

Čtvrtek 20.4.2017
polévka slepičí s bulgurem a zeleninouPolévka
obsahuje alergeny: 01,07,09

rybí filé pečené na másle a zelenině, brambory m.m., zeleninová oblohaOběd 1
obsahuje alergeny: 01,04,07

Pátek 21.4.2017
polévka kulajdaPolévka
obsahuje alergeny: 01,03,07

kuřecí nudličky se smetanovou omáčkou, dušená rýžeOběd 1
obsahuje alergeny: 01,07
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Pondělí 24.4.2017
polévka bramborová s krupkami nakyseloPolévka
obsahuje alergeny: 01,07

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

Úterý 25.4.2017
polévka z růžičkové kapusty s pohankovými vločkamiPolévka
obsahuje alergeny: 07

vepřová roláda, zeleninový celozrnný kuskusOběd 1
obsahuje alergeny: 01,03,06,07

Středa 26.4.2017
polévka fazolová se zeleninouPolévka
obsahuje alergeny: 01,09

kuřecí plátek přírodní s hráškem, dušená rýže, zeleninová oblohaOběd 1
obsahuje alergeny: 01,07

Čtvrtek 27.4.2017
polévka kroupová se zeleninou a bramboryPolévka
obsahuje alergeny: 01

králík na česneku, špenát dušený, bramborové knedlíkyOběd 1
obsahuje alergeny: 01,03,07

Pátek 28.4.2017
polévka pórková s ovesnými vločkamiPolévka
obsahuje alergeny: 01

těstoviny, brokolice se sýrovou omáčkou, jablka - přílohaOběd 1
obsahuje alergeny: 01,07
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