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Úterý 2.5.2023
pohanková kaše se skořicovým posypem, banán, kapučínekPřesnídávka
obsahuje alergeny: 07

vývar s rýží a zeleninouPolévka
rybí filé po uhersku, bramborová kaše, zeleninová přízdoba, ovocný nápojOběd
obsahuje alergeny: 04,07

houska se špenátovou pomazánkou, okurka, ovocný čajSvačina
obsahuje alergeny: 01,03,07

Středa 3.5.2023
chléb s Rampušákem, mandarinka, ochucené mlékoPřesnídávka
obsahuje alergeny: 01,07

fazolováPolévka
ovocné knedlíky, banán, mléčný nápojOběd
obsahuje alergeny: 01a,03,07

veka se zimní pomazánkou, kedlubna, ovocný čajSvačina
obsahuje alergeny: 01,07

Čtvrtek 4.5.2023
chlebánek s mrkvovou pomazánkou, jablíčko, ovocné mlékoPřesnídávka
obsahuje alergeny: 01,07

květákováPolévka
obsahuje alergeny: 01,03,07

hrachová kaše, uzená kýta, sterilovaná okurka, ovocný nápojOběd
obsahuje alergeny: 01,07

rohlík s brokolicovou pomazánkou, mrkvička, bylinkový čajSvačina
obsahuje alergeny: 01,07

Pátek 5.5.2023
aroma chléb s námořnickou pomazánkou, paprika, grankoPřesnídávka
obsahuje alergeny: 01,04,07,09

vývar se špenátovými nočkyPolévka
obsahuje alergeny: 01,03

sekaná, brambory, zeleninový salát, mléčný nápojOběd
obsahuje alergeny: 01a,03,07

houska s hanáckou pomazánkou, banán, ovocný čajSvačina
obsahuje alergeny: 01,07
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Pondělí 8.5.2023
STÁTNÍ SVÁTEK - NEVAŘÍ SEOběd

Úterý 9.5.2023
jáhlová kaše, kakaový posyp, jablíčko, ovocné mlékoPřesnídávka
obsahuje alergeny: 01a,03,07

dýňová s krutonyPolévka
obsahuje alergeny: 01,07

plněné bramborové knedlíky uzeným masem a zelím, ovocný nápojOběd
obsahuje alergeny: 01a,07

houska s bylinkovým máslem, rajče, ovocný čajSvačina
obsahuje alergeny: 01a,03

Středa 10.5.2023
chléb s budapešťskou pomazánkou, pomeranč, malkaoPřesnídávka
obsahuje alergeny: 01a,03,07

polévka s masovými kostkamiPolévka
zeleninový nákyp, brambory, okurkový salát, ovocný nápojOběd
obsahuje alergeny: 03,07

veka se sýrovou pěnou, paprika, bylinkový čajSvačina
obsahuje alergeny: 03,07

Čtvrtek 11.5.2023
aroma chléb s grónskou pomazánkou, jablíčko, ochucené mlékoPřesnídávka
obsahuje alergeny: 01a,03,04,07

bramboračkaPolévka
obsahuje alergeny: 01a,09

hovězí znojemská, rýže, ovocné pyré, ovocný nápojOběd
obsahuje alergeny: 01a,07

rohlík s tomatovým máslem, mrkvička, ovocný čajSvačina
obsahuje alergeny: 01a,03

Pátek 12.5.2023
ovocné pyré, piškoty, vitakaoPřesnídávka
obsahuje alergeny: 01a,07

vývar s drožďovými knedlíčkyPolévka
obsahuje alergeny: 01a,03

vepřové na kmíně, bramborová kaše, mandarinka, mléčný nápojOběd
obsahuje alergeny: 01,07

houska s vitamínovou pomazánkou, okurka, ovocný čajSvačina
obsahuje alergeny: 01a,03
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Pondělí 15.5.2023
chléb s luštěninovou  pomazánkou, kiwi, bílá kávaPřesnídávka
obsahuje alergeny: 01a,07

masový krémPolévka
obsahuje alergeny: 01

lotrinské těstoviny, sterilovaná řepa, ovocný nápojOběd
obsahuje alergeny: 01,03,07

rohlík s hermelínovou pomazánkou, paprika, ovocný čajSvačina
obsahuje alergeny: 01a,03,07

Úterý 16.5.2023
ovesná kaše se skořicovým posypem, banán, kakaoPřesnídávka
obsahuje alergeny: 01d,07

vývar s bulguremPolévka
obsahuje alergeny: 01a

čevabčiči, brambory, cibule, hořčice, jablko, mléčný nápojOběd
obsahuje alergeny: 01,03,07

houska s plátkem sýra, mrkvička, ovocný čajSvačina
obsahuje alergeny: 01,07

Středa 17.5.2023
chlebánek s pažitkovým máslem, čínské zelí, ochucené mlékoPřesnídávka
obsahuje alergeny: 01,07

hrachováPolévka
kuřecí po indicku, těstoviny, zeleninový salát, ovocný nápojOběd
obsahuje alergeny: 01,03

rohlík se šunkovým krémem, hruška, ovocný čajSvačina
obsahuje alergeny: 01a,07,09

Čtvrtek 18.5.2023
aroma chléb s valašskou pomazánkou, ředkvička, ovocné mlékoPřesnídávka
obsahuje alergeny: 01a,03,07

vývar s hvězdičkamiPolévka
obsahuje alergeny: 01,03

frankfurtská pečeně, rýže, banán, ovocný nápojOběd
obsahuje alergeny: 01,07

veka s rychlou pomazánkou, jablíčko, ovocný čajSvačina
obsahuje alergeny: 01a,07

Pátek 19.5.2023
chléb se sloním mlsem, okurka, grankoPřesnídávka
obsahuje alergeny: 01,07

mléčná s kapánímPolévka
obsahuje alergeny: 01,03,07

krůtí přírodní, bramborová kaše, mrkvový salát, mléčný nápojOběd
obsahuje alergeny: 01,07

houska se špenátovou pomazánkou, mandarinka, ovocný čajSvačina
obsahuje alergeny: 01a,07
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Pondělí 22.5.2023
chléb s hradeckou pomazánkou, paprika, dětské cappuccinoPřesnídávka
obsahuje alergeny: 01,07

špenátováPolévka
obsahuje alergeny: 01,03,07

obalovaná treska, bramborová kaše, míchaná zelenina, ovocný nápojOběd
obsahuje alergeny: 01,03,04,07

rohlík s kuřecím krémem, pomeranč, bylinkový čajSvačina
obsahuje alergeny: 01,07

Úterý 23.5.2023
jogurtový dezert, loupák, banán, ovocné mlékoPřesnídávka
obsahuje alergeny: 01a,03,07

francouzská polévkaPolévka
obsahuje alergeny: 01,03

mexické fazole, chléb, jablko, mléčný nápojOběd
obsahuje alergeny: 01a,07

aroma chléb s vločkovou pomazánkou, kedlubna, ovocný čajSvačina
obsahuje alergeny: 01a,03,07

Středa 24.5.2023
chlebánek s rybí pomazánkou, hruška, špaldův nápojPřesnídávka
obsahuje alergeny: 01a,04,07,10

čočkováPolévka
kuřecí maso, špecle, mandarinka, ovocný nápojOběd
obsahuje alergeny: 01,03,07

houska s jemnou pomazánkou, mrkvička, ovocný čajSvačina
obsahuje alergeny: 01a,03,07

Čtvrtek 25.5.2023
tvarohový koláč, jablíčko, ovocný čajPřesnídávka
obsahuje alergeny: 01a,03,07

rajská s těstovinouPolévka
obsahuje alergeny: 01,03

rizoto s vepřovým masem, strouhaný sýr, kyselá okurka, ovocný nápojOběd
obsahuje alergeny: 07

rohlík s máslem, paprika, ovocný čajSvačina
obsahuje alergeny: 01a,07

Pátek 26.5.2023
veka s pestrou pomazánkou, mandarinka, ovocné mlékoPřesnídávka
obsahuje alergeny: 01a,03,07,10

krupicová s vejcemPolévka
obsahuje alergeny: 01,03,07

hovězí maso, brambory, dušená zelenina, jogurtový dezert, mléčný nápojOběd
obsahuje alergeny: 07

aroma chléb se sýrovým krémem, okurka, ovocný čajSvačina
obsahuje alergeny: 01a,03,07
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Pondělí 29.5.2023
veka s ovocným máslem, hruška, ochucené mlékoPřesnídávka
obsahuje alergeny: 01,07

kulajdaPolévka
obsahuje alergeny: 01,03,07

kuřecí na paprice, těstoviny, jablko, ovocný nápojOběd
obsahuje alergeny: 01a,03,07

chléb s maďarskou pomazánkou, kedlubna, ovocný čajSvačina
obsahuje alergeny: 01a,07

Úterý 30.5.2023
aroma chléb s máslem a plátkem sýra, okurka, malcaoPřesnídávka
obsahuje alergeny: 01,07

vývar s fritátovými nudlemiPolévka
obsahuje alergeny: 01,03

vepřové na pepři, brambory, šopský salát, ovocný nápojOběd
obsahuje alergeny: 07

rohlík s chodskou pomazánkou, jablko, bylinkový čajSvačina
obsahuje alergeny: 01,07

Středa 31.5.2023
chlebánek s drožďovou pomazánkou, rajče, ovocné mlékoPřesnídávka
obsahuje alergeny: 01,03,07

hrstkováPolévka
hovězí plátek, koprová omáčka, houskový knedlík, banán, ovocný čajOběd
obsahuje alergeny: 01,03,07

houska s pomazánkovým máslem, kiwi, ovocný čajSvačina
obsahuje alergeny: 01,03,07

Změna jídelníčku i alergenů vyhrazená !!
Připravené pokrmy jsou určeny k rychlé spotřebě, zkonzumujte prosím do 13.45 hod.
                            Dobrou chuť přeje  Kateřina Barešová, ved. kuchařka 
                                                             Iva Cvejnová, vedoucí ŠJ
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