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nevaříme - státní svátek
Polévka zelná s klobásou, kuřecí stehna na kari, dušená rýže, ovocit (A:
01,03,06,07,09,10,11,12,13)
Polévka z vaječné jíšky, holandský řízek, bramborová kaše, okurkový salát, džus (A:
01,03,05,06,07,08,09,10,11,12,13)
Polévka mrkvová, čočka na kyselo, chléb, okurkový salát, džus (A: 01,03,07,09)
Polévka hovězí s těstovinami,svíčková na smetaně,houskové knedlíky,mléko (A:
01,03,05,06,07,08,09,10,11,12,13)
nevaříme
nevaříme - státní svátek
Polévka drožďová, bramborový knedlík s cibulkou, salát ledový s ředkvičkou, ovocit
(A: 01,03,06,07,08,09,11,12,13)
Polévka hráškový krém, hovězí po makedonsku, těstoviny, džus (A:
01,03,05,06,07,08,09,10,11,12,13)
Polévka hráškový krém, kaše z ovesných vloček, mléko (A: 01,01d,07)
Polévka gulášová, sekaná pečeně, brambor, dušené zelí, ovocit (A:
01,03,05,06,07,08,09,10,11,12,13)
Polévka květáková, párek, čočka na kyselo, okurka, džus (A: 01,03,06,07,08,09,10,11)
Polévka krupicová s vejcem, vepřové na houbách, dušená rýže, džus (A:
01,03,06,07,08,09,11,12,13)
Polévka krupicová s vejcem, zeleninové lečo se salámem, chléb, džus (A:
01,03,06,07,09)
Polévka špenátová s jáhly, italský guláš, špagety, ovocit (A: 01,01a,03,07,09,10)
Polévka rajská s kuskusem, dukátové buchtičky s krémem, čaj, ovoce (A:
01,03,06,07,09,10,11,12,13)
Polévka rajská s kuskusem, srnčí guláš, brambor, čaj, ovoce (A:
01,03,06,07,08,09,10,11,12,13)
Polévka bramborová, vepřová plec po selsku, bramborové knedlíky, dušený špenát,
ovocit (A: 01,03,05,06,07,08,09,10,11,12,13)
Polévka čočková, hovězí pečeně, brambor, dušená mrkev s hráškem, džus (A:
01,03,05,06,07,08,09,10,11,12,13)
Polévka vločková, mexický guláš, dušená rýže, čaj (A: 01,01d,07,09,10)
Polévka vločková, škvarkové placky, čaj (A: 01,01d,03,06,07,08,09,10,11,12,13)
Polévka brokolicová, krůtí maso pečené, bramborová kaše, rajčatový salát, ovocit (A:
01,03,05,06,07,09,10,11)
Polévka z jarní zeleniny, tortelliny se sýrem a se špenátem, džus (A:
01,03,06,07,09,10)
Polévka z jarní zeleniny, vepřové v kapustě, brambor, džus (A:
01,03,06,07,08,09,10,11,12,13)
Polévka hovězí s těstovinami, vepřová kýta na smetaně, houskové knedlííky, mléko
(A: 01,03,07,09,10,12)
Polévka česneková s krutonky, rybí file smažené se sýrem, bramborová kaše, džus
(A: 01,03,04,06,07,10,14)
Polévka hovězí s kapáním, vepřová pečeně cikánská, dušená rýže, borůvkový jogurt,
džus (A: 01,03,06,07,09,10,11,12,13)
Polévka hovězí s kapáním, lasagne s masem a zeleninou, borůvkový jogurt, džus (A:
01,03,06,07,08a,09,10,12)
Polévka kuřecí, vepřová kýta na celeru, bramborové knedlíky, ovocit (A:
01,03,06,07,08,09,10,11)
Polévka cuketové pyré, ovocné knedlíky s tvarohem, mléko, ovoce (A:
01,03,05,06,07,09,10,11,12)
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Polévka cuketové pyré, vepřová játra na cibulce, brambor, džus (A:
01,03,05,06,07,08,09,10,11,12,13)

Jídlo obsahuje alergeny. Jejich čísla jsou uvedena v závorce za názvem jídla.
01 Obiloviny obsahující lepek
08 Ořechy, mandle, pistácie
Seznam alergenů:
01a Obiloviny - pšenice
08a Skoř. plody - mandle
01d Obiloviny - oves
09 Celer
03 Vejce
10 Hořčice
04 Ryby
11 Sezamová semena
05 Arašídy (podzemnice olejná)
12 Oxid siřičitý a siřičitany
06 Sójové boby (sója)
13 Vlčí bob
07 Mléko
14 Měkkýši
Změna jídelníčku a alergenů vyhrazena

