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Pátek 28.4.2023
Šunka, máslo, chléb, rohlík, mléko / čaj, paprikasnídaně
obsahuje alergeny: 01,03,05,06,07

Mléková polévkaPolévka
obsahuje alergeny: 01,07

Vepřové maso na česneku, brambor, zeleninová příloha, nápojoběd
obsahuje alergeny: 01,07

Smažené bramborové knedlíky, plněné vejci s houbovou omáčkou, nápojoběd 2
obsahuje alergeny: 01,03,07



28.04.2023 31.05.2023od do

Pondělí 1.5.2023
STÁTNÍ SVÁTEKoběd

Úterý 2.5.2023
Paštika, máslo, chléb, houska, bílá káva / čaj, ovocesnídaně
obsahuje alergeny: 01,03,05,06,07

Jemná zeleninováPolévka
obsahuje alergeny: 01,07,09

Sicilské fazole s kousky masa, chléb, nápojoběd
obsahuje alergeny: 01,07

Cizrnový guláš, nápojoběd 2
obsahuje alergeny: 01

Langoš, kečup, sýr, nápoj, ovocevečeře
obsahuje alergeny: 01,07

Středa 3.5.2023
Horalská pomazánka, máslo, chléb, rohlík, mléko / čaj, ovocesnídaně
obsahuje alergeny: 01,03,05,06,07

BrokolicováPolévka
obsahuje alergeny: 01,07

Kuřecí roláda, špenát, brambor, nápojoběd
obsahuje alergeny: 01,03,07

Uzené maso v povidlové omáčce, kynutý knedlík, nápojoběd 2
obsahuje alergeny: 01,03,07

Květák s vejci (mozeček), brambor, nápojvečeře
obsahuje alergeny: 03,07

Čtvrtek 4.5.2023
Džem, chléb, máslo, rohlík, kakao / čaj, ovocesnídaně
obsahuje alergeny: 01,03,05,06,07

Kuřecí s celestýnskými nudlemiPolévka
obsahuje alergeny: 01,08,10

Pražská hovězí pečeně, rýže, nápojoběd
obsahuje alergeny: 01

Špagety aglio - olio, nápojoběd 2
obsahuje alergeny: 01

Kuřecí stehno ala bažant, brambor, zelenina, nápoj, ovocevečeře
obsahuje alergeny: 07

Pátek 5.5.2023
Česneková pomazánka, máslo, chléb, housky, mléko / čaj, okurkasnídaně
obsahuje alergeny: 01,03,05,06,07

Dršťková z hlívy ústřičnéPolévka
obsahuje alergeny: 01,07

Vepřenky s cibulí a hořčicí, brambor, nápojoběd
obsahuje alergeny: 01,07,10

Bramborové knedlíky se švestkami, sypané posypkou, polité máslem, nápojoběd 2
obsahuje alergeny: 01,03,07
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Pondělí 8.5.2023
STÁTNÍ SVÁTEKoběd

Úterý 9.5.2023
Přesnídávka, máslo, chléb, housky, horká čokoláda, čajsnídaně
obsahuje alergeny: 01,03,05,06,07

LomikarkaPolévka
obsahuje alergeny: 03

Obalovaná treska, brambory m. máslem, salát z čínského zelí, nápojoběd
obsahuje alergeny: 01,03,04,07

Fazolové lusky s houbami, rýže, nápojoběd 2
obsahuje alergeny: 01,07

Špagety s rajčatovou salzou, sypané sýrem, nápoj, ovocevečeře
obsahuje alergeny: 01,07

Středa 10.5.2023
Lučina, máslo, chléb, rohlíky, slunečnicový chléb, mléko / čaj, ovocesnídaně
obsahuje alergeny: 01,03,05,06,07,08

Jarní zeleninová se strouhánímPolévka
obsahuje alergeny: 01,07,09

Hovězí na víně, těstoviny, nápojoběd
obsahuje alergeny: 01,12

Míchaný zeleninový salát s balkánským sýrem, pečivo, nápojoběd 2
obsahuje alergeny: 01,05,06,07,08

Bramborové šlejšky s mákem a cukrem, nápoj, ovocevečeře
obsahuje alergeny: 01,03,07

Čtvrtek 11.5.2023
Tvarohový dezert, máslo, chléb, housky, mléko / čaj,snídaně
obsahuje alergeny: 01,03,05,06,07,08

Květáková polévkaPolévka
obsahuje alergeny: 01,07

Pštrosí vejce, bramborová kaše, zeleninový salát, nápojoběd
obsahuje alergeny: 01,03,07

Krůtí maso s baby karotkou a hráškem, gnocchi, zeleninový salát, nápojoběd 2
obsahuje alergeny: 01,07

Bratislavský guláš, těstoviny, nápoj, ovocevečeře
obsahuje alergeny: 01,07,09

Pátek 12.5.2023
Vánočka, máslo, rohlík, ochucené mléko / čaj, ovocesnídaně
obsahuje alergeny: 01,03,05,06,07,08

Francouzská polévkaPolévka
obsahuje alergeny: 01,09

Pečená vepřová krkovice, červené zelí, chlupaté knedlíky, nápojoběd
obsahuje alergeny: 01,03,07

Plněná cuketa, brambory, zeleninový salát, nápojoběd 2
obsahuje alergeny: 03,06,07
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Pondělí 15.5.2023
Plátkový sýr, máslo, chléb, rohlík, mléko / čaj, oplatkasnídaně
obsahuje alergeny: 01,03,05,06,07,08

ČesnekováPolévka
obsahuje alergeny: 03,09

Čočka na kyselo, párek, kyselá okurka, chléb, nápojoběd
obsahuje alergeny: 01,06,07

Těstovinový salát se zeleninou a tuňákem, pečivo, nápojoběd 2
obsahuje alergeny: 01,04,07

Bramborový guláš, chléb, nápoj, ovocevečeře
obsahuje alergeny: 01,06

Úterý 16.5.2023
Vařené vejce, máslo, chléb, houska, slunečnicový chléb, horká čokoláda / čaj, okurkasnídaně
obsahuje alergeny: 01,03,05,06,07,08

Hrstková polévkaPolévka
Vepřový přírodní řízek, brambor m. máslem, zeleninový salát, nápojoběd
obsahuje alergeny: 01,07

Masové opečenky s květákem, kyselá okurka, brambor, nápojoběd 2
obsahuje alergeny: 01,03,07

Vepřové na žampiónech s rýží, nápoj, saldký rohlíkvečeře
obsahuje alergeny: 01,03,05,06,07,08

Středa 17.5.2023
Svěží zeleninová pomazánka, chléb, máslo, rohlík, mléko / čaj, ovocesnídaně
obsahuje alergeny: 01,03,05,06,07

Kuřecí se strouhánímPolévka
obsahuje alergeny: 01,03,09

Guláš z divočáka, celozrnný knedlík, nápojoběd
obsahuje alergeny: 01,03,07

Zapečené brambory s brokolicí a slaninou, zelenina, nápojoběd 2
obsahuje alergeny: 04

Katův šleh s bramboráčky, nápoj, ovocevečeře
obsahuje alergeny: 01,03,07

Čtvrtek 18.5.2023
Med, máslo, chléb, houska, mléko / čaj, pizza rohlíksnídaně
obsahuje alergeny: 01,03,05,06,07,08

Bramborová s klobásouPolévka
obsahuje alergeny: 01,06

Čína z krůtího masa, jasmínová rýže, nápojoběd
obsahuje alergeny: 01

Hrách po španělsku, chléb, nápojoběd 2
obsahuje alergeny: 01,06

Obložený talíř, pečivo, zelenina, nápoj, ovocevečeře
obsahuje alergeny: 01,03,05,06,07
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Pátek 19.5.2023
Šunková pěna, máslo, chléb, rohlík, mléko / čaj, ovocesnídaně
obsahuje alergeny: 01,03,05,06,07

Žampiónová krémováPolévka
obsahuje alergeny: 01,07

Holandský řízek, bramborová kaše, zelenina, nápojoběd
obsahuje alergeny: 01,03,07

Sladké jablíčkové lasagne, nápojoběd 2
obsahuje alergeny: 03,07
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Pondělí 22.5.2023
Tavený sýr, máslo, chléb, housky, mléko / čaj, rajčesnídaně
obsahuje alergeny: 01,03,05,06,07

Polévka z červené řepy s petrželkouPolévka
Zapečené těstoviny s uzeným masem, brokolicí a houbami, kyselá okurka, nápojoběd
obsahuje alergeny: 01,03,07

Vaječná omeleta se sýrem, zelenina, brambor, nápojoběd 2
obsahuje alergeny: 03,07

Zeleninové rizoto se sýrem, kyselá okurka, nápoj, ovocevečeře
obsahuje alergeny: 07,09

Úterý 23.5.2023
Bylinková pomazánka, máslo, sušický chléb, rohlíky, mléko / čajsnídaně
obsahuje alergeny: 01,03,05,06,07

CibulačkaPolévka
obsahuje alergeny: 07,12

Marinovaný kuřecí steak, krokety, tatarská omáčka, nápojoběd
obsahuje alergeny: 01,07

Kapucínské vepřové nudličky, rýže, nápojoběd 2
obsahuje alergeny: 01

Párky, hořčice, kečup, chléb, nápoj, oplatkavečeře
obsahuje alergeny: 01,03,05,06,07,08

Středa 24.5.2023
Šunka, máslo, chléb, rohlíky, mléko / čaj, paprikasnídaně
obsahuje alergeny: 01,03,05,06,07

Kapustová polévkaPolévka
obsahuje alergeny: 01

Hovězí maso na pepři se smetanou, kynutý knedlík, nápojoběd
obsahuje alergeny: 01,03,07

Vepřová játra na zázvoru, bulgur, nápojoběd 2
obsahuje alergeny: 01

Kuřecí řízek, brambor, zelenina, nápoj, ovocevečeře
obsahuje alergeny: 01,03,07

Čtvrtek 25.5.2023
Tvarohová pomazánka s vejci, chléb. rohlíky, kakao / čaj, ovocesnídaně
obsahuje alergeny: 01,03,05,06,07

Ovarová polévkaPolévka
obsahuje alergeny: 01,03,07,09,10

Treska na kmíně, brambor m. máslem, okurkový salát, nápojoběd
obsahuje alergeny: 04,07

Chilli con carne, rýže, nápojoběd 2
obsahuje alergeny: 01

Vepřové na česneku, těstoviny, nápoj, makovecvečeře
obsahuje alergeny: 01,07
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Pátek 26.5.2023
Chala, džem, máslo, housky, horká čokoláda / čaj, ovocesnídaně
obsahuje alergeny: 01,03,05,06,07,08

Dýňový krémPolévka
obsahuje alergeny: 07

Vepřová panenka - medailonky s mrkvovou kaší a zeleninovou směsí, nápojoběd
obsahuje alergeny: 07

Špecle se sýrovou omáčkou a kuřecím masem, nápojoběd 2
obsahuje alergeny: 01,07



28.04.2023 31.05.2023od do

Pondělí 29.5.2023
Paštika, máslo, chléb, rohlík, mléko / čaj, müsli tyčinkasnídaně
obsahuje alergeny: 01,03,05,06,07

Zeleninový vývar s těstovinouPolévka
obsahuje alergeny: 01,09

Špagety s vepřovým masem na rajčatech, nápojoběd
obsahuje alergeny: 01

Bramborové knedlíky s masovou drtí, nápojoběd 2
obsahuje alergeny: 01,07

Kuřecí plátek na másle, brambory, nápoj, ovocevečeře
obsahuje alergeny: 01,07

Úterý 30.5.2023
Mozaiková pomazánka, máslo, chléb, housky, granko / čaj, ovocesnídaně
obsahuje alergeny: 01,03,05,06,07

BramboračkaPolévka
obsahuje alergeny: 01,03,07

Zeleninové azu s kuřecím masem, chléb, nápojoběd
obsahuje alergeny: 01

Utopené brambůrky v hermelínu, zeleninový salát, nápojoběd 2
obsahuje alergeny: 07

Koprovka s vejcem, kynutý knedlík, nápojvečeře
obsahuje alergeny: 01,03,07

Středa 31.5.2023
Vysočina, máslo, chléb, rohlíky, mléko / čaj, paprikasnídaně
obsahuje alergeny: 01,03,05,06,07

Mléčná polévkaPolévka
obsahuje alergeny: 01,07

Mletý masový nákyp s luštěninou, mačkané máslové brambory s cibulkou, ledový salát s kukuřicí, nápojoběd
obsahuje alergeny: 01,07

Čočkový hamburgr (čočka, brambory, koření, sýr, vejce), čerstvá zelenina, majonéza, nápojoběd 2
obsahuje alergeny: 01,03,07

Krupičková kaše sypaná kakaem, nápoj, houska s máslemvečeře
obsahuje alergeny: 01,03,05,06,07

Změna jídelníčku vyhrazena.

01 
03 
04 
05 
06

Seznam alergenů: Obiloviny obsahující lepek    
Vejce                         
Ryby                          
Arašídy (podzemnice olejná)   
Sójové boby (sója)

07 
08 
09 
10 
12

Mléko                         
Ořechy, mandle, pistácie      
Celer                         
Hořčice                       
Oxid siřičitý a siřičitany


