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Pondělí 2.5.2016
polévka zeleninová s celozrnným kuskusemPolévka
obsahuje alergeny: 01,07,09

lečo s vejci, bramboryOběd 1
obsahuje alergeny: 03

Úterý 3.5.2016
polévka hrstkováPolévka
obsahuje alergeny: 01,09

kuře pečené, bulgur se zeleninou, mrkvový salát s ovocem - přílohaOběd 1
obsahuje alergeny: 01,07

Středa 4.5.2016
polévka hovězí s ovesnými vločkamiPolévka
obsahuje alergeny: 01

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

Čtvrtek 5.5.2016
polévka bramboračka- s medvědím česnekemPolévka
obsahuje alergeny: 07,09

rybí filé se zeleninou, brambory m.m., zeleninový salát z hlávkového zelí s mrkví
-

Oběd 1

obsahuje alergeny: 04,07,09

Pátek 6.5.2016
hovězí polévka s játrovou rýžíPolévka
obsahuje alergeny: 03,09

hovězí pečeně štěpánská, dušená rýže, jablka - přílohaOběd 1
obsahuje alergeny: 01,03
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Pondělí 9.5.2016
polévka rajčatová s celozrnnou těstovinouPolévka
obsahuje alergeny: 01,07

čočka na kyselo, vejce vařené, okurka sterilovaná - přílohaOběd 1
obsahuje alergeny: 01,03

Úterý 10.5.2016
polévka kapustová s vejcemPolévka
obsahuje alergeny: 01,03,07

kuřecí prsíčka marinovaná, brambory m.m., letní zeleninový salát - přílohaOběd 1
obsahuje alergeny: 03,07,10

Středa 11.5.2016
polévka čočková s kroupami a zeleninouPolévka
obsahuje alergeny: 01,09

žemlovka s jablky a tvarohemOběd 1
obsahuje alergeny: 03,07

Čtvrtek 12.5.2016
polévka fazolková s jáhlyPolévka
obsahuje alergeny: 01,07

hovězí pečeně cikánská, dušená rýže, jablka - přílohaOběd 1
obsahuje alergeny: 01

Pátek 13.5.2016
polévka houbová z hlívy ústřičné (á la dršťková)Polévka
obsahuje alergeny: 01

bramborové šišky s houskou (mákem), jablka - přílohaOběd 1
obsahuje alergeny: 01,03,07
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Pondělí 16.5.2016
polévka pórková s cizrnouPolévka
obsahuje alergeny: 01,07

makarony s kuřecím masemOběd 1
obsahuje alergeny: 01,06

Úterý 17.5.2016
polévka květáková s ovesnými vločkamiPolévka
obsahuje alergeny: 01,03,07

čevabčiči, brambory m.m., lahůdková cibule, okurkový salát - přílohaOběd 1
obsahuje alergeny: 01,07,10

Středa 18.5.2016
mrkvová polévka s krupicíPolévka
obsahuje alergeny: 07

rizoto s hráškem a zeleninou sypané sýrem, salát z červené řepy - přílohaOběd 1
obsahuje alergeny: 07

Čtvrtek 19.5.2016
polévka hrachová se zeleninouPolévka
obsahuje alergeny: 01,07,09

vepřové kotlety zdobené, brambory m.m., salát zeleninový s jablkyOběd 1
obsahuje alergeny: 03,07,09

Pátek 20.5.2016
polévka gulášováPolévka
obsahuje alergeny: 01

hovězí ragú, rýžové nudleOběd 1
obsahuje alergeny: 07,09
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Pondělí 23.5.2016
polévka kulajdaPolévka
obsahuje alergeny: 01,03,07

fazole mexické, vejce vařené, chléb, paprika - zelenina přílohaOběd 1
obsahuje alergeny: 01,03

Úterý 24.5.2016
polévka zeleninová s krupkamiPolévka
obsahuje alergeny: 01,03,07,09

krůtí masová směs, dušená rýžeOběd 1

Středa 25.5.2016
zelňačkaPolévka
obsahuje alergeny: 01,07

květák smažený, brambory m.m., okurkový salát - přílohaOběd 1
obsahuje alergeny: 01,03,07

Čtvrtek 26.5.2016
hovězí polévka s těstovinouPolévka
obsahuje alergeny: 09

masové koule v rajčatové omáčce, těstoviny- celozrnnéOběd 1
obsahuje alergeny: 01,03,07,09

Pátek 27.5.2016
polévka cibulová s bramboremPolévka
obsahuje alergeny: 01,07

vepřová pečeně, dušený špenát, bramborové knedlíky, jablka - přílohaOběd 1
obsahuje alergeny: 01,03,07
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Pondělí 30.5.2016
rajčatová polévka s celozrnným kuskusemPolévka
obsahuje alergeny: 07

hrachová kaše s cibulkou, vejce vařené, paprika - zelenina přílohaOběd 1
obsahuje alergeny: 01,03,07

Úterý 31.5.2016
polévka špenátová s vajíčkemPolévka
obsahuje alergeny: 01,03,07

rybí filé pečené na másle, brambory m.m., letní zeleninový salát - přílohaOběd 1
obsahuje alergeny: 01,03,04,07,10
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Seznam alergenů: Obiloviny obsahující lepek    
Vejce                         
Ryby                          
Sójové boby (sója)

07 
09 
10

Mléko                         
Celer                         
Hořčice


