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Pondělí 2.5.2022
polévka hrstkováPolévka
obsahuje alergeny: 01,09

rybí filé na másle, bulgur s cibulkou, zeleninová oblohaOběd 1
obsahuje alergeny: 01,04,07

Úterý 3.5.2022
polévka gulášováPolévka
obsahuje alergeny: 01

sekaná pečeně s pohankou a zeleninou, bramborovo karotkové pyré, zeleninová
obloha

Oběd 1

obsahuje alergeny: 01,03,07

Středa 4.5.2022
polévka česneková s bramborem a vejcemPolévka
obsahuje alergeny: 03

kuře na zázvoru, dušená rýže, jablkaOběd 1
obsahuje alergeny: 03

Čtvrtek 5.5.2022
polévka rajčatová s rýžíPolévka
obsahuje alergeny: 01,07

hrachová kaše s cibulkou, vaječná omeleta, okurka sterilovanáOběd 1
obsahuje alergeny: 01,03,07

Pátek 6.5.2022
polévka slepičí s písmenkamiPolévka
obsahuje alergeny: 01,07,09

hovězí guláš, těstovinyOběd 1
obsahuje alergeny: 01
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Pondělí 9.5.2022
rybí polévkaPolévka
obsahuje alergeny: 01,04,07,09

kuřecí plátek přírodní, vařený kukuřičný klas, brambory, bylinkový dresinkOběd 1
obsahuje alergeny: 03,07

Úterý 10.5.2022
polévka hovězí s játrovými noky a zeleninouPolévka
obsahuje alergeny: 01,03,09

hovězí maso na paprikách, dušená rýžeOběd 1
obsahuje alergeny: 01

Středa 11.5.2022
polévka fazolováPolévka
obsahuje alergeny: 01

zelné závitky plněné mletým masem, bramborová kaše, zeleninová oblohaOběd 1
obsahuje alergeny: 03,07

Čtvrtek 12.5.2022
polévka špenátováPolévka
obsahuje alergeny: 01,07

zapečené těstoviny s drůbežím masem, okurkový salátOběd 1
obsahuje alergeny: 01,07

Pátek 13.5.2022
mrkvová polévkaPolévka
obsahuje alergeny: 01,07

žemlovka s jablky a tvarohemOběd 1
obsahuje alergeny: 01,03,07
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Pondělí 16.5.2022
polévka zeleninová s kapánímPolévka
obsahuje alergeny: 01,03,07,09

kuřecí nudličky na indický způsob, dušená rýže, paprikaOběd 1
obsahuje alergeny: 07

Úterý 17.5.2022
polévka čočkováPolévka
obsahuje alergeny: 09

masové koule v rajské omáčce, těstovinyOběd 1
obsahuje alergeny: 01,03,07,09

Středa 18.5.2022
zelňačka s cizrnouPolévka
obsahuje alergeny: 01,07

kuřecí plátek se sýrem, brambory, bylinkový dresink, zeleninová oblohaOběd 1
obsahuje alergeny: 01,03,07

Čtvrtek 19.5.2022
polévka z jarní zeleninyPolévka
obsahuje alergeny: 01,07,09

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

Pátek 20.5.2022
polévka slepičí s písmenkamiPolévka
obsahuje alergeny: 01,07,09

chilli con carne s mletým masem nepálivé, rajče, chlébOběd 1
obsahuje alergeny: 01
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Pondělí 23.5.2022
kmínová polévka s vejcemPolévka
obsahuje alergeny: 03,07

tilápie na másle, čočkový salát se zeleninouOběd 1
obsahuje alergeny: 01,04,07,09

Úterý 24.5.2022
polévka žampionováPolévka
obsahuje alergeny: 01,07

sekaný máslový řízek, brambory, šopský salátOběd 1
obsahuje alergeny: 01,03,07

Středa 25.5.2022
hovězí polévka s těstovinouPolévka
obsahuje alergeny: 01,07

španělský ptáček, dušená rýžeOběd 1
obsahuje alergeny: 01,03,10

Čtvrtek 26.5.2022
polévka pórkováPolévka
obsahuje alergeny: 01,07

vepřové na kmíně, bramborové knedlíky, dušené kysané zelíOběd 1
obsahuje alergeny: 01,03

Pátek 27.5.2022
hrášková polévkaPolévka
obsahuje alergeny: 01,07

nudle s mákem, jablkaOběd 1
obsahuje alergeny: 01,07
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Pondělí 30.5.2022
polévka květáková s ovesnými vločkamiPolévka
obsahuje alergeny: 01,03,07

těstovinový salát s kuřecím masem a zeleninouOběd 1
obsahuje alergeny: 01,07

Úterý 31.5.2022
drožďová polévkaPolévka
obsahuje alergeny: 01,03

hovězí na houbách, houskové knedlíky (kynuté)Oběd 1
obsahuje alergeny: 01,03,07,10
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Seznam alergenů: Obiloviny obsahující lepek    
Vejce                         
Ryby
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Mléko                         
Celer                         
Hořčice


