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Polévka Čočková (A1,9)
Jídlo č.1 Vepřová kýta alá svíčková,houskový knedlík (A1,3,7,9)                     
Jídlo č.2 Pečené kuřecí stehno,bramborová kaše (A1,6,7)
Jídlo č.3 Míchané těstoviny s kuřecí směsí a zeleninou,sýr (A1,6,7)           
Jídlo č 4 Houbové rizoto s hráškem,červená řepa (A9)
Salát č.5 Ovocný salát s jogurtem + kukuřičné lupínky (A7)

3.5.2022
Polévka Uzená s rýží  (A9) 

Jídlo č. 1 Mletý biftek v rajské omáčce,těstoviny (A1,7,9)
Jídlo č. 2 Smažené filé se sýrem,bramborová kaše (A1,3,7)
Jídlo č. 3 Vepřová játra po čínsku,dušená rýže (A1,6,9)
Jídlo č. 4 Bramborové knedlíky se švestkami sypané mákem (A1,7)
Salát č. 5 Těstovinový salát s krabím masem a kukuřicí(kys. smetana) (A1,4,7,9)

4.5.2022
Polévka Gulášová  (A1,9)
Jídlo č.1 Vepřové maso v koprové omáčce,houskový knedlík (A1,3,7)
Jídlo č.2 Vepřové žebírko po myslivecku,těstoviny  (A1) 
Jídlo č.3 Luhačovický špaček,dušená rýže (A1,6)                             
Jídlo č.4 Bramorové gnocchi,houbovosmetanová omáčka (A1,7)
Salát č.5 Mrkvový salát s ananasem a mandarinkou + raci rýžový chlebíček (A0)

5.5.2022
Polévka Hovězí vývar s nudlemi (A1,9)

Jídlo č. 1 Uzené maso,  bramborový knedlík, dušené zelí   (A1,6)
Jídlo č. 2 Kuřecí směs po čínsku, dušená rýže (A1,6,9)
Jídlo č. 3 Hovězí guláš po Maďarsku, těstoviny       (A1,6)
Jídlo č. 4 Tvarohový závin, ovocný čaj (A1,3,7)
Salát č. 5 Křenové fazole se šunkou (kys. smetana) (A7/1)

6.5.2022
Polévka Květáková(A1,7,9)

Jídlo č. 1 Vepřové výpečky, chlupaté knedlíky, špenát (A1,3,6)
Jídlo č. 2 Kuřecí stehno po Srbsku, dušená rýže (A1)
Jídlo č. 3 Kuřecí směs Tivolli,špagety,sýr (A1,7)
Jídlo č. 4 Čočka na paprice, opečená klobása, okurka  (A1)
Salát č. 5 Bulgurový salát s kuřecím masem a zeleninou  (400g)  (A1)

Označování alergenů je pouze informativní,každý strávník si musí tuto skutečnost pohlídat sám !!!
1 obiloviny obsahující lepek,2 korýši ,3 vejce ,4 ryby ,5 podzemn. olejná,6 sojové boby,7 mléko,       
8skořápkové plody,9 celer ,10 hořčice,11 sezam.semínka, 12 oxid siřičitý, 13 vlčí bob,14 měkýši
Týdenní objednávky obědů PO-ČT od 5.oo – 13.OO hod. / změny na druhý den pouze do 1O.oo hod.!!
                                                     Změna jídelníčku vyhrazena !

SO 7.5. - SMAŽENÝ KVĚTÁK V TĚSTÍČKU,BRAMBOR    
        TATARSKÁ OMÁČKA

NE 8.5. - VEPŘOVÉ MASO NA PAPRICE,HOUSKOVÝ 
KNEDLÍK


