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Pondělí polévka Pórková s vejcem (A: 01,03)

oběd 1 Milánské špagety, strouhaný sýr (A: 01,07)2.5.
oběd 2 Krupicová kaše s kakaem, mléčný nápoj (A: 01,07)

Úterý polévka Kulajda (A: 01,07)

oběd 1 Opečená šunková klobása, nastavovaná kaše (A: 01,07)3.5.
oběd 2 Hovězí maso na slanině, labský knedlík (A: 01,12)

Středa polévka Kuřecí vývar s těstovinou (A: 01,09)

oběd 1 Mexický fazolový guláš s vepřovým masem a zeleninou, chléb (A: 01)4.5.
oběd 2 Telecí játra na cibulce, dušená rýže (A: 01)

Čtvrtek polévka Celerový krém se smetanovým sýrem (A: 01,07,09)

oběd 1 Zapečené těstoviny s uzenou krkovicí, zelný salát (A: 01,03,07)5.5.
oběd 2 Hovězí nudličky  po cikánsku, bramborové placky (A: 01,03)

Pátek polévka Hovězí vývar s vaječnou jíškou (A: 01,03,09)

oběd 1 Kuřecí maso na žampiónech, tarhoňa (A: 01,07)6.5.
oběd 2 Rybí nugety, zeleninový salát, dresink, pečivo (A: 01,03,04,07)

Pondělí polévka Jemný hráškový krém (A: 01)

oběd 1 Vepřové maso na paprice a rajčatech, těstoviny (A: 01)9.5.
oběd 2 Zapečené brambory s kuřecím masem a šlehačkou, salát (A: 07)

Úterý polévka Česneková

oběd 1 Indické luštěninové kari, jasmínová rýže (A: 01)10.5.
oběd 2 Hovězí kostky s baby karotkou a hráškem, bramborové špalíčky (A: 01,03,07)

Středa polévka Slepičí vývar se sýrovým kapáním (A: 01,03,07,09)

oběd 1 Mahi-mahi ryba zapečená s ajvarem a sýrem, mačkané brambory (A: 04,07)11.5.
oběd 2 Vepřové nudličky s gyros kořením, zeleninový salát, dresink, pita chléb (A: 01,07)

Čtvrtek polévka Gulášová (A: 01)

oběd 1 Krůtí kousky v nivové omáčce, těstoviny (A: 01,03,07)12.5.
oběd 2 Lívance s javorovým sirupem (A: 01,03,07)

Pátek polévka Květáková s vejcem (A: 01,03)

oběd 1 Holandský sekaný řízek, bramborová kaše, rajské (A: 01,03,07)13.5.
oběd 2 Trhané kachní stehno, chlupatý knedlík, dušené zelí (A: 01,03)

Pondělí polévka Z červené čočky (A: 01,07)

oběd 1 Bulgureto s vepřovým masem a zeleninou, strouhaný sýr (A: 01,07)16.5.
oběd 2 Bramborové šišky se staročeskou posypkou, mléčný nápoj

Úterý polévka Cibulová se sýrem (A: 01,03,07)

oběd 1 Zeleninové placičky, vařený brambor, tatarka (A: 01,03,07,09)17.5.
oběd 2 Hovězí líčka na víně, žemlový knedlík (A: 01,03,07,09)

Středa polévka Kuřecí vývar s kuskusem (A: 01,09)

oběd 1 Kuřecí kostky na kari, těstoviny (A: 01,07)18.5.
oběd 2 Vepřová panenka na hříbkách, dušená rýže (A: 01)

Čtvrtek polévka Z hlívy ústřičné (A: 01)

oběd 1 Losos pečený na másle, bramborová kaše s pažitkou (A: 04,07)19.5.
oběd 2 Plněný paprikový lusk s rajskou omáčkou, houskový knedlík (A: 01,03,07)

Pátek polévka Masový krém (A: 01,09)
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oběd 1 Plněné bramborové knedlíky s uzeným masem, dušené zelí, cibulka (A: 01,03)20.5.
oběd 2 Kuřecí špíz z prsních řízků, zeleninový salát, dresink, pečivo (A: 01,07)

Pondělí polévka Květáková s vejcem (A: 01,03)

oběd 1 Čočka na kyselo, vídeňský párek, kyselá okurka (A: 01)23.5.
oběd 2 Kuskus s krůtím masem a zeleninou, parmezán (A: 01,09)

Úterý polévka Hovězí vývar s těstovinkou (A: 01,09)

oběd 1 Španělský guláš, houskový knedlík (A: 01,03,07,10)24.5.
oběd 2 Vinná klobása, bramborová kaše (A: 01,07)

Středa polévka Fazolová (A: 01)

oběd 1 Asijské kuřecí nudličky, čínské nudle (A: 01)25.5.
oběd 2 Pečené buchty, kakao (A: 01,03,07)

Čtvrtek polévka Rajská s rýží (A: 01)

oběd 1 Halušky se zelím a uzeným masem, cibulka (A: 01,03,07)26.5.
oběd 2 Pečená sekaná, lehký bramborový salát (A: 01,03,07)

Pátek polévka Rybí (A: 01,07,09)

oběd 1 Veggie koule v boloňské omáčce, tagliatelle (A: 01,03)27.5.
oběd 2 Kraličí kousky na česneku, bramborový knedlík (A: 01,12)

Pondělí polévka Brokolicová (A: 01)

oběd 1 Masové tortellini s bylinkovo smetanovou omáčkou (A: 01,07)30.5.
oběd 2 Smažené žampióny, vařený brambor, tatarka (A: 01,03,07)

Úterý polévka Uzená se zeleninou a krupkami (A: 01,09)

oběd 1 Kuřecí kousky v medové omáčce, rýže Basmati (A: 01)31.5.
oběd 2 Francouzské brambory, zelný salát (A: 01,03,07)

Dobrou chuť :)
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Celer                         
Hořčice                       
Oxid siřičitý a siřičitany

Jejich čísla jsou uvedena v závorce za názvem jídla.Jídlo obsahuje alergeny.


