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Čtvrtek 1.4.2021
polévka květáková s vejcemPolévka
obsahuje alergeny: 01,03,07

rýžový nákyp s ovocemOběd 1
obsahuje alergeny: 03,07

Pátek 2.4.2021
státní svátek- nevaří se.Oběd 1
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Pondělí 5.4.2021
státní svátek- nevaří se.Oběd 1

Úterý 6.4.2021
polévka fazolkováPolévka
obsahuje alergeny: 01,07

bulgurové rizoto s kuřecím masem a zeleninou, strouhaný sýrOběd 1
obsahuje alergeny: 01,07

Středa 7.4.2021
kuřecí polévka se zeleninou a těstovinouPolévka
obsahuje alergeny: 03

vepřové na zázvoru, dušená rýže, zeleninová oblohaOběd 1
obsahuje alergeny: 06

Čtvrtek 8.4.2021
rajčatová polévka s rýžíPolévka
obsahuje alergeny: 07

hovězí na slanině, těstoviny - přílohaOběd 1
obsahuje alergeny: 01

Pátek 9.4.2021
bramborová polévka se zeleninouPolévka
obsahuje alergeny: 07

květákový mozeček, brambory m.m., zeleninová oblohaOběd 1
obsahuje alergeny: 03,07
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Pondělí 12.4.2021
špenátová polévkaPolévka
obsahuje alergeny: 03,07

kuře po italsku, těstovinyOběd 1
obsahuje alergeny: 01

Úterý 13.4.2021
polévka čočková- se slaninouPolévka
obsahuje alergeny: 09

sekaná pečeně, bramborovo karotkové pyré - příloha, zeleninová oblohaOběd 1
obsahuje alergeny: 01,03,07

Středa 14.4.2021
polévka hovězí s celestýnskými nudlemiPolévka
obsahuje alergeny: 01,03,07,09

kuřecí játra dušená se zeleninou, dušená rýžeOběd 1

Čtvrtek 15.4.2021
polévka zeleninová s bulguremPolévka
obsahuje alergeny: 01,07,09

nákyp z rybího filé s vločkami a sýrem, brambory, zeleninová oblohaOběd 1
obsahuje alergeny: 01,03,04,07

Pátek 16.4.2021
mrkvová polévkaPolévka
obsahuje alergeny: 07

těstoviny s brokolicí a sýrovou omáčkouOběd 1
obsahuje alergeny: 01,07
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Pondělí 19.4.2021
hrášková krémová polévkaPolévka
kuře na žampionech, kuskus - přílohaOběd 1

Úterý 20.4.2021
polévka borščPolévka
obsahuje alergeny: 01,07

rizoto z vepřového masa, strouhaný sýr, okurka sterilovaná - přílohaOběd 1
obsahuje alergeny: 07

Středa 21.4.2021
polévka zeleninová s kapánímPolévka
obsahuje alergeny: 01,03,07

lečo s vejci, brambory m.m., zeleninová obloha - přílohaOběd 1
obsahuje alergeny: 03,07

Čtvrtek 22.4.2021
polévka rybíPolévka
obsahuje alergeny: 01,07,09

hovězí pečeně znojemská, houskové knedlíky (kynuté) - přílohaOběd 1
obsahuje alergeny: 01,03,07

Pátek 23.4.2021
pórková polévkaPolévka
obsahuje alergeny: 03,07

šoulet, salát z kysaného zelí (zelný) - přílohaOběd 1
obsahuje alergeny: 01



01.04.2021 30.04.2021od

Cizí strávníci - duben 2021
do

Pondělí 26.4.2021
celerová polévkaPolévka
obsahuje alergeny: 07,09

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

Úterý 27.4.2021
polévka rajčatová s kuskusemPolévka
obsahuje alergeny: 01,07

kapustový nákyp s mletým masem, bramborová kaše, zeleninová oblohaOběd 1
obsahuje alergeny: 01,03,07

Středa 28.4.2021
polévka kapustováPolévka
obsahuje alergeny: 01

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

Čtvrtek 29.4.2021
polévka slepičí s celestýnskými nudlemiPolévka
obsahuje alergeny: 01,03,07

zapečené těstoviny s drůbežím masemOběd 1
obsahuje alergeny: 01,07

Pátek 30.4.2021
polévka hrstkováPolévka
obsahuje alergeny: 01,09

omáčka koprová, vejce vařené, bramboryOběd 1
obsahuje alergeny: 01,03,07
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