od 01.06.2022

do 30.06.2022

Středa 1.6.2022
polévka

z červené čočky (A: 09)

oběd 1

špagety po italsku,sýr,čokoládový donut (A: 01,06,07,09)

oběd 2

Waldorský salát(řapík.celer,jablko,hrozno,vlaš.ořechy,led.salát,jogurt)ZRUŠENO (A:
01,03,07,08,09)

Čtvrtek 2.6.2022
polévka

s pohankovými vločkami (A: 09)

oběd 1

karbanátek se zeleninou,brambory, jogurt se smetanou (A: 01,03,07,09)

Pátek 3.6.2022
polévka

vývar s hrachovými kuličkami (A: 01,09)

oběd 1

kuřecí maso se smetanovou omáčkou a porkem, rýže, ovoce (A: 01,07,09)

oběd 2

maso tří barev (kuřecí,vepřové,játra), rýže, ovoce (A: 01,09)

od 01.06.2022

do 30.06.2022

Pondělí 6.6.2022
polévka

zeleninový vývar s drožďovými knedlíčky (A: 01,03,09)

oběd 1

koprová omáčka,vejce,brambory,ovoce (A: 01,03)

Úterý 7.6.2022
polévka

květáková (A: 01,07,09)

oběd 1

knedlo-vepřo-zelo (A: 01,03,07,09)

Středa 8.6.2022
polévka

s barevným kuskusem (A: 01,09)

oběd 1

filé na bylinkách,bramborová kaše,kyselá okurka (A: 04,09)

oběd 2

vepřový plátek na cibuli, barevná rýže, kyselá okurka (A: 01,09)

Čtvrtek 9.6.2022
polévka

porková se sojovými boby (A: 06,09)

oběd 1

kuře a-la bažant,rýže,jogurt (A: 01,09)

Pátek 10.6.2022
polévka

vývar s rýžovou zavářkou (A: 01,09)

oběd 1

hovězí guláš,těstoviny,ovoce (A: 01,09)

oběd 2

hovězí guláš,chléb, ovoce (A: 01,09)

od 01.06.2022

do 30.06.2022

Pondělí 13.6.2022
polévka

zeleninová zahuštěná (A: 01,07,09)

oběd 1

nudle s makem,jablko (A: 01,07,13)

Úterý 14.6.2022
polévka

kmínová se zeleninou (A: 01,09)

oběd 1

fazolový kotlík,chléb (A: 09)

Středa 15.6.2022
polévka

kapustová (A: 01,07,09)

oběd 1

rizoto s vepřovým masem,strouhaný sýr (A: 07,09)

oběd 2

těstovinový salát se zakysanou smetanou (A: 01,07,09)

Čtvrtek 16.6.2022
polévka

zeleninová se špaldovými nočky (A: 01,09)

oběd 1

kuřecí maso na parpice,těstoviny,ovoce (A: 01,07,09)

Pátek 17.6.2022
polévka

gulášová (A: 01,09)

oběd 1

obalovaná ryba,nové brambory,jogurtový dresink (A: 01,03,04,07,09)

oběd 2

šopský salát,slunečnicový rohlík (A: 01,07)

od 01.06.2022

do 30.06.2022

Pondělí 20.6.2022
polévka

hrstková s drcenými rajčaty (A: 09)

oběd 1

zapečené těstoviny s uzeným masem, červená řepa (A: 01,03,07,09)

Úterý 21.6.2022
polévka

vývar s fridátovými nudlemi (A: 01,09)

oběd 1

sekaná pečeně, bramborový knedlík,červené zelí (A: 01,03,07,09)

Středa 22.6.2022
polévka

masová rychlá (A: 01,03,09)

oběd 1

vepřová játra , rýže, ovoce (A: 01,09)

oběd 2

čínské nudle se zeleninou a sojovým masem,ovoce (A: 01,06,09)

Čtvrtek 23.6.2022
polévka

z rybího filé (A: 01,04,07,09)

oběd 1

vepřový řízek, nové brambory,jogurt (A: 01,03,07)

Pátek 24.6.2022
polévka

s jáhly (A: 01,09)

oběd 1

drůbeží rozlítaný ptáček,houskový knedlík, ovoce (A: 01,03,07,09,10)

oběd 2

buřt guláš, chléb (A: 01,09)

od 01.06.2022

do 30.06.2022

Pondělí 27.6.2022
polévka

bramboračka (A: 01,09)

oběd 1

krůtí v kapustě,bramborový knedlík,ovoce (A: 01,09)

Úterý 28.6.2022
polévka

dýňový krém se sýrovými krutonky (A: 01,07,09)

oběd 1

hovězí plátek na rajčatech, těstoviny, ovoce (A: 01,09)

Středa 29.6.2022
polévka

zeleninový vývar s hvězdičkami (A: 01,09)

oběd 1

trhanec s ovocným přelivem a tvarohem (A: 01,03,07)

oběd 2

lečo,brambory,okurka (A: 03)

Čtvrtek 30.6.2022
polévka

zeleninová zahuštěná rýžovou moukou (A: 09)

oběd 1

čočka s bulgurem,párek, okurka (A: 01)

Jídlo obsahuje alergeny. Jejich čísla jsou uvedena v závorce za názvem jídla.
Obiloviny obsahující lepek
Seznam alergenů: 01
03
Vejce
04
Ryby
06
Sójové boby (sója)
07
Mléko
Změna jídelníčku a alergenů vyhrazena

08
09
10
13

Ořechy, mandle, pistácie
Celer
Hořčice
Vlčí bob

