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Pondělí 2.5.2022
Polévka gulášováPolévka
obsahuje alergeny: 01
Rýžový nákyp se švestkami, ochucené mléko, čajOběd 1
obsahuje alergeny: 01,03,07
Zeleninové rizoto, sterilovaný salát, čajOběd 2
obsahuje alergeny: 01,03,07,10

Úterý 3.5.2022
Polévka zeleninováPolévka
obsahuje alergeny: 01,07,09
Kuře na paprice, houskový knedlík, čaj, ovocný nápojOběd 1
obsahuje alergeny: 01,03,07
Kuře na paprice, těstoviny, čaj, ovocný nápojOběd 2
obsahuje alergeny: 01,07

Středa 4.5.2022
Polévka hrachová s krutonyPolévka
obsahuje alergeny: 01,06
Rybí filé v těstíčku, bramborová kaše, kompot, čajOběd 1
obsahuje alergeny: 01,03,04,07
Rybí filé zapečené s ajvarem a sýrem, bramborová kaše, kompot, čajOběd 2
obsahuje alergeny: 04,07

Čtvrtek 5.5.2022
Polévka z hlávkového zelíPolévka
obsahuje alergeny: 01,09
Zapečené těstoviny, červená řepa, ovoce, čaj, horký nápojOběd 1
obsahuje alergeny: 01,03,06,07

Pátek 6.5.2022
Polévka pórkováPolévka
obsahuje alergeny: 01,07
Pečená vepřová krkovice, dušené hlávkové zelí, bramborový knedlík, čaj, ovocný nápojOběd 1
obsahuje alergeny: 01,03
Pečená vepřová krkovice, vařený brambor, zeleninový salát, čaj, ovocný nápojOběd 2
obsahuje alergeny: 01,03,10
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Pondělí 9.5.2022
Polévka hovězí s krupicovými knedlíčkyPolévka
obsahuje alergeny: 01,03,07,09
Mexický guláš, hrášková rýže, čaj, moštOběd 1
obsahuje alergeny: 01,07
Mexický guláš, těstoviny, čaj, moštOběd 2
obsahuje alergeny: 01,07

Úterý 10.5.2022
Polévka rajčatová s rýžíPolévka
obsahuje alergeny: 01,07
Hrachová kaše, dušená šunka, chléb, sterilovaná okurka, čajOběd 1
obsahuje alergeny: 01

Středa 11.5.2022
Polévka cizrnováPolévka
obsahuje alergeny: 01,09
Čevabčiči, vařený brambor, zeleninová obloha, čaj, ovocný nápojOběd 1
obsahuje alergeny: 01,10
Čevabčiči, bramborová kaše, zeleninová obloha, čaj, ovocný nápojOběd 2
obsahuje alergeny: 01,07,10

Čtvrtek 12.5.2022
Polévka květákováPolévka
obsahuje alergeny: 01,03,07
Penne těstoviny s kuřecím masem a žampiony, ovocný jogurt, čajOběd 1
obsahuje alergeny: 01,07,09
Tortellini s rajčatovou omáčkou, ovocný jogurt, čajOběd 2
obsahuje alergeny: 01,07

Pátek 13.5.2022
Polévka frankfurtskáPolévka
obsahuje alergeny: 01,06,07
Dukátové buchtičky s krémem, ovoce, ochucené mléko, čajOběd 1
obsahuje alergeny: 01,03,07
Čočka s rýží po indicku, ovoce, čajOběd 2
obsahuje alergeny: 01,06
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Pondělí 16.5.2022
Polévka hráškový krémPolévka
obsahuje alergeny: 01,07
Vepřová plec  v mrkvi, vařený brambor, čaj, ovocný nápojOběd 1
obsahuje alergeny: 01
Kuskus s grilovanou zeleninou, čaj, ovocný nápojOběd 2
obsahuje alergeny: 01,06

Úterý 17.5.2022
Polévka hovězí s játrovou rýžíPolévka
obsahuje alergeny: 01,03,09
Králík na smetaně, karlovarský knedlík, brusinky, čajOběd 1
obsahuje alergeny: 01,03,07,09
Králík na smetaně, houskový knedlík, brusinky, čajOběd 2
obsahuje alergeny: 01,03,07,09

Středa 18.5.2022
Polévka fazolováPolévka
obsahuje alergeny: 01
Kuřecí plněný závitek, kuskus, mrkvový salát s jablky, čajOběd 1
obsahuje alergeny: 01,06,07,09
Kuřecí plněný závitek, dušená rýže, mrkvový salát s jablky, čajOběd 2
obsahuje alergeny: 01,07,09

Čtvrtek 19.5.2022
Polévka česnekováPolévka
obsahuje alergeny: 01
Rybí karbanátek, bramborová kaše, zeleninová obloha, čaj, ovocný nápojOběd 1
obsahuje alergeny: 01,03,04,07

Pátek 20.5.2022
Polévka špenátováPolévka
obsahuje alergeny: 01,03,07,09
Zapečené špecle s kuřecím masem a zeleninou, ovoce, čajOběd 1
obsahuje alergeny: 01,07,09
Gnocchi s liškovou omáčkou, ovoce, čajOběd 2
obsahuje alergeny: 01,07,09
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Pondělí 23.5.2022
Polévka hovězí se strouhánímPolévka
obsahuje alergeny: 01,03,09
Špindlerovské maso, dušená rýže, moučník, čaj, ovocný nápojOběd 1
obsahuje alergeny: 01,03,06,07,09

Úterý 24.5.2022
Polévka brokolicováPolévka
obsahuje alergeny: 01,07,09
Pečené kuřecí stehno, šťouchaný brambor, rajčatový salát, čajOběd 1
obsahuje alergeny: 01,07
Pečené kuřecí stehno, bulgur, rajčatový salát, čajOběd 2
obsahuje alergeny: 01,06,07

Středa 25.5.2022
Polévka čočkováPolévka
obsahuje alergeny: 01,06
Krůtí perkelt, těstoviny, čaj, ovocný nápojOběd 1
obsahuje alergeny: 01,09
Boloňské krůtí ragů s těstovinami, čaj, ovocný nápojOběd 2
obsahuje alergeny: 01,09

Čtvrtek 26.5.2022
Polévka masová krémováPolévka
obsahuje alergeny: 01,09
Žemlovka s jablky a tvarohem, ovoce, kakao, čajOběd 1
obsahuje alergeny: 01,03,07
Těstovinový salát s tuňákem, ovoce, čajOběd 2
obsahuje alergeny: 01,03,04,07,09

Pátek 27.5.2022
Polévka krupicová s vejcemPolévka
obsahuje alergeny: 01,03,07,09
Koprová omáčka, vařené hovězí maso, houskový knedlík, čaj, ovocný nápojOběd 1
obsahuje alergeny: 01,03,07,09
Koprová omáčka, vařené vejce, vařený brambor, čaj, ovocný nápojOběd 2
obsahuje alergeny: 01,03,07,09
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Pondělí 30.5.2022
Polévka rybíPolévka
obsahuje alergeny: 01,04,07,09
Krůtí maso pečené, dušený špenát, bramborový knedlík s cibulkou, ovoce, čajOběd 1
obsahuje alergeny: 01,03,07
Krůtí maso pečené, dušený špenát, vařený brambor, ovoce, čajOběd 2
obsahuje alergeny: 01,03,07

Úterý 31.5.2022
Polévka francouzskáPolévka
obsahuje alergeny: 01,09
Rozlítaný ptáček, dušená rýže, čaj, ovocný nápojOběd 1
obsahuje alergeny: 01,03,06,10
Přírodní vepřový plátek, dušená rýže, čaj, ovocný nápojOběd 2
obsahuje alergeny: 01,07
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