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Polévka Brokolicová (A1,7,9)
Jídlo č.1 Vepřová krkovička na česneku, staročeský bramborový knedlík  (A1,6)        
Jídlo č.2 Kuřecí směs Tivolli, špagety, sýr  (žampiony,zelenina,čili)        (A1,7)                      
Jídlo č.3 Plněný paprikový lusk v rajské omáčce, dušená rýže  (A1,7,9)
Jídlo č.4 Domácí perník s marmeládou, káva 3v1  (A1,3,7) 
Salát č.5 Mrkvový s ananasem,mandarinkou a rozinkami + racio rýžový chlebíček  (400g)  (A0)

Úterý 28.3.
Polévka Ovarová kroupová  (A1,9)

Jídlo č. 1 Smažený kuřecí řízek, bramborová kaše  (A1,3,7)
Jídlo č. 2 Hovězí Chilli-con-carne, dušená rýže   (A1,6)  (kukuřice,fazole,paprika,fefer.)
Jídlo č. 3 Míchané flíčky se zelím, uzeným masem a slaninkou  (A1)
Jídlo č. 4 Bramborové gnocchi s houbovo smetanovou omáčkou  (A1,7)
Salát č. 5 Těstovinový salát se třemi druhy sýrů  (kys.smetana)  (400g)  (A1,7,9)

Středa 29.3.
Polévka Čočková  (A1,9)
Jídlo č.1 Formanské halušky s klobásou a zelím  (slanina,houby)  (A1) 
Jídlo č.2 Přírodní mletý řízek se sýrem a bylinkami, bramborová kaše  (A1,3,7) 
Jídlo č.3 Maso tří barev, dušená rýže  (vepřové,kuřecí,vepř.játra)  (A1,6)                                       
Jídlo č.4 Kuřecí maso Chop-suey, dalamánek   (žamp.,č.houby,zelenina,fazole)  (A1,6,9)
Salát č.5 Mexický rýžový salát s kuřecím masem a zeleninou,   (400g)  (A9)

Čtvrtek 30.3.
Polévka Hovězí vývar s nudlemi  (A1,9)

Jídlo č. 1 Znojemský hovězí guláš, houskový knedlík   (A1,3,6)
Jídlo č. 2 Frankfurtská vepřová roláda, těstoviny  (A1,7)
Jídlo č. 3 Dušená máslová zelenina s kuřecím masem, bramborová kaše  (A7,9)
Jídlo č. 4 Kynutý tvarohový závin, ovocný čaj  (A1,3,7)
Salát č. 5 Zelný salát s paprikou, okurkou a olivami, pečivo  (400g) (A1,11)

Pátek 31.3.
Polévka Šumavská bramboračka  (uzené,houby)  (A1,9)

Jídlo č. 1 Vepřové žebírko na houbách, těstoviny  (A1,6)
Jídlo č. 2 Kuřecí Kung-pao, dušená rýže  (arašídy,soj.omáčka)  (A1,6)
Jídlo č. 3 Vepřová játra na slanině, houskový knedlík  (A1,3,6)
Jídlo č. 4 Hrachová kaše s cibulkou, sekaná pečeně, okurka  (A1,3)
Salát č. 5 Kuskus s kuřecí šunkou a zeleninou  (400g)  (A1,9)

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 1.4. - KUŘECÍ GORDON-BLUE,BRAMBORY,TATARSKÁ 
       OMÁČKA

NE 2.4. - ROZLÍTANÉ ŠPANĚLSKÉ PTÁČKY, DUŠENÁ RÝŽE

PROSÍM OZNAČIT VYBRANÁ JÍDLA NA VÍKEND. DĚKUJI


