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Pondělí 2.4.2018
státní svátek- nevaří se!Oběd 1

Úterý 3.4.2018
polévka drůbková jemná s rýžíPolévka
obsahuje alergeny: 01,07,09

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

Středa 4.4.2018
polévka fazolková s jáhlyPolévka
obsahuje alergeny: 01,07

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

Čtvrtek 5.4.2018
polévka houbová se smetanou a žloutkemPolévka
obsahuje alergeny: 03,07

rizoto z vepřového masa s tofu sýrem, řepa červenáOběd 1
obsahuje alergeny: 06,07

Pátek 6.4.2018
polévka kmínová s kapáním a zeleninouPolévka
obsahuje alergeny: 01,03,07,09

čočka na kyselo, vaječná omeleta, okurka sterilovaná - příloha, slunečnicový
chléb

Oběd 1

obsahuje alergeny: 01,03
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Pondělí 9.4.2018
polévka borščPolévka
obsahuje alergeny: 01,07

karbanátky z rybího filé s vločkami a sýrem, bramborovo- karotková kaše,
zeleninová obloha

Oběd 1

obsahuje alergeny: 01,03,04,07

Úterý 10.4.2018
polévka hrstkováPolévka
obsahuje alergeny: 01,09

moravský vrabec, dušené kysané zelí, bramborové knedlíkyOběd 1
obsahuje alergeny: 01,03

Středa 11.4.2018
polévka brokolicová krémová s ovesnými vločkamiPolévka
obsahuje alergeny: 01,07

kuře pečené na cibuli a česneku, bulgur se zeleninouOběd 1
obsahuje alergeny: 01,07

Čtvrtek 12.4.2018
polévka slepičí s domácími nudlemiPolévka
obsahuje alergeny: 01,03,07,09

cikánská hovězí roláda, dušená rýžeOběd 1
obsahuje alergeny: 01,03,06

Pátek 13.4.2018
polévka kulajdaPolévka
obsahuje alergeny: 01,03,07

žemlovka s jablky a tvarohem, jablka - přílohaOběd 1
obsahuje alergeny: 03,07
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Pondělí 16.4.2018
polévka fazolová se zeleninouPolévka
obsahuje alergeny: 01,09

kuřecí medailonky se smetanovou omáčkou, dušená rýžeOběd 1
obsahuje alergeny: 01,07

Úterý 17.4.2018
polévka rajčatová s celozrnnou těstovinouPolévka
obsahuje alergeny: 01,07

bramborové noky zapečené se špenátem a sýrem, jablka - přílohaOběd 1
obsahuje alergeny: 01,03,07

Středa 18.4.2018
polévka česneková s krupkami a bramboryPolévka
obsahuje alergeny: 01

špagety s vepřovým masem na rajčatech, jablka - přílohaOběd 1
obsahuje alergeny: 01,07

Čtvrtek 19.4.2018
polévka hovězí s játrovými nokyPolévka
obsahuje alergeny: 01,03,09

masové koule v rajské omáčce, knedlík žemlový- s celozrnnou moukouOběd 1
obsahuje alergeny: 01,03,07,09

Pátek 20.4.2018
zelňačkaPolévka
obsahuje alergeny: 01,07

hovězí maso vařené, dušená mrkev, brambory m.m.Oběd 1
obsahuje alergeny: 07
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Pondělí 23.4.2018
polévka bramboračka- s medvědím česnekemPolévka
obsahuje alergeny: 07,09

fazole kovbojské, vejce vařené, slunečnicový chléb, jablka - přílohaOběd 1
obsahuje alergeny: 01,03

Úterý 24.4.2018
polévka špenátová se špaldovými vločkamiPolévka
obsahuje alergeny: 01,07

květákový nákyp, brambory m.m., zelný salát s mrkvíOběd 1
obsahuje alergeny: 01,03,07

Středa 25.4.2018
polévka hrachová se zeleninouPolévka
obsahuje alergeny: 01,07,09

vepřové na žampiónech, těstovinyOběd 1
obsahuje alergeny: 01,07

Čtvrtek 26.4.2018
staročeská rybí polévkaPolévka
obsahuje alergeny: 01,04,07,09

hovězí svíčková na smetaně, houskové knedlíky (kynuté)- se špaldouOběd 1
obsahuje alergeny: 01,03,07,09

Pátek 27.4.2018
polévka gulášováPolévka
obsahuje alergeny: 01

kuřecí plátek přírodní, dušená míchaná zelenina, kaše z polentyOběd 1
obsahuje alergeny: 07
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Pondělí 30.4.2018
sanitační den- nevaří se.Oběd 1

01 
03 
04

Seznam alergenů: Obiloviny obsahující lepek    
Vejce                         
Ryby

06 
07 
09

Sójové boby (sója)            
Mléko                         
Celer


