
24.05.2023 30.06.2023od do

Středa 24.5.2023
Termix, 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

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

Sobota 27.5.2023
Kuřecí vývar s těstovinouPolévka
obsahuje alergeny: 01,03,09

Kuřecí řízek, brambor, zelenina, nápojoběd
obsahuje alergeny: 01,03,07
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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

Čtvrtek 1.6.2023
Koblihy, máslo, housky, mléko / čaj, ovocesnídaně
obsahuje alergeny: 01,03,05,06,07,08

Slepičí s nudličkamaPolévka
obsahuje alergeny: 01,03,07,09

Rizoto s vepřovým masem, sypané sýrem, kyselá okurka, nápojoběd
obsahuje alergeny: 01,07

Zapečený květák se šunkou a sýrovou omáčkou, brambor, nápojoběd 2
obsahuje alergeny: 01,03,06,07

Šunkofleky, kyselá okurka, nápoj, oplatkavečeře
obsahuje alergeny: 01,03,05,06,07,08
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Pátek 2.6.2023
Tuňáková pomazánka, chléb slunečnicový, chléb, rohlík, mléko / čaj, ovocesnídaně
obsahuje alergeny: 01,03,04,05,06,07,08

Hrachová s opečenou houstičkouPolévka
obsahuje alergeny: 01

Kuřecí maso po hanácku, opečené brambory, nápojoběd
obsahuje alergeny: 01,07

Pohankový nákyp s jablky, nápojoběd 2
obsahuje alergeny: 07
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Pondělí 5.6.2023
Džem, máslo, chléb, housky, granko / čaj, ovocesnídaně
obsahuje alergeny: 01,03,05,07

Zeleninová s krupičkouPolévka
obsahuje alergeny: 01,03,07,09

Segedinský guláš, kynutý knedlík, nápojoběd
obsahuje alergeny: 01,03,07

Jáhlové rizoto s vepřovým masem, červená řepa, nápojoběd 2
Gnocchi s kuřecím masem a zeleninou, nápoj, ovocevečeře
obsahuje alergeny: 01,07

Úterý 6.6.2023
Paštiková pomazánka, chléb, rohlík, mléko / čaj, rajčesnídaně
obsahuje alergeny: 01,03,05,06,07,08

Špenátová polévkaPolévka
obsahuje alergeny: 07

Hovězí pečeně na celeru, rýže, nápojoběd
obsahuje alergeny: 01,07,09

Kovbojské fazole s klobásou, chléb, nápojoběd 2
obsahuje alergeny: 01

Slaný závin z listového těsta se šunkou a sýrem, nápoj, ovocevečeře
obsahuje alergeny: 01,03,06,07

Středa 7.6.2023
Jogurt, čokokuličky, housky, mléko / čaj, ovocesnídaně
obsahuje alergeny: 01,03,06,07

Kuřecí s masem a těstovinouPolévka
obsahuje alergeny: 01,09

Brambory zapečené s rybím file, mrkvový salát, nápojoběd
obsahuje alergeny: 01,03,04,07

Aljašská treska na bazalce a česneku, brambor maštěný máslem, nápoj, mrkvový salátoběd 2
obsahuje alergeny: 01,04,07

Rajská omáčka s masovými kuličkami, kolínka, nápojvečeře
obsahuje alergeny: 01,03

Čtvrtek 8.6.2023
Sýrová pomazánka, máslo, chléb, rohlík, mléko / čaj, ovocesnídaně
obsahuje alergeny: 01,03,05,06,07

Žampionový krémPolévka
obsahuje alergeny: 01,07

Kuřecí kousky se zeleninou, těstoviny, nápojoběd
obsahuje alergeny: 01

Bramboráčky s kyselým mlékemoběd 2
obsahuje alergeny: 01,03,07

Žemlovka s tvarohem, nápoj, ovocevečeře
obsahuje alergeny: 01,03,07
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Pátek 9.6.2023
Vysočina, máslo, chléb, rohlík, bílá káva / čaj, sojový rohlíksnídaně
obsahuje alergeny: 01,03,05,06,07,08

Mléková polévkaPolévka
obsahuje alergeny: 01,07

Vepřová roláda s medvědím česnekem, bramborová kaše, nápojoběd
obsahuje alergeny: 07

Řecký těstovinový salát, pečivo, nápojoběd 2
obsahuje alergeny: 01,07



24.05.2023 30.06.2023od do

Pondělí 12.6.2023
Med, máslo, chléb, rohlík, mléko / čaj, grahamový rohlíjsnídaně
obsahuje alergeny: 01,03,06,07,08

Čočková polévkaPolévka
obsahuje alergeny: 01

Pečené marinované kuřecí paličky, kukuřičná rýže, nápojoběd
obsahuje alergeny: 01,07

Brokolicová poezie, brambor maštěný máslem, zelenina, nápojoběd 2
obsahuje alergeny: 01,07

Sekaná, brambor maštěný máslem, nápoj, zeleninový salátvečeře
obsahuje alergeny: 01,03,07

Úterý 13.6.2023
Budapešťská pomazánka, máslo, chléb, houska, ochucené mléko / čaj, ovocesnídaně
obsahuje alergeny: 01,03,05,06,07,08

Hovězí vývar se zeleninou a rýžíPolévka
obsahuje alergeny: 01,07,09

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

Halušky se zelím a uzeným masem, nápojoběd 2
obsahuje alergeny: 01

Azu z vepřového masa, rýže, mápoj, ovocevečeře
obsahuje alergeny: 01

Středa 14.6.2023
Tavený sýr, máslo, chléb, rohlík, mléko / čaj, ovocesnídaně
obsahuje alergeny: 01,03,05,06,07

Česneková s krupkamiPolévka
obsahuje alergeny: 01,03

Bulharské zelí (hlávkové) s krůtím masem, kynutý knedlík, nápojoběd
obsahuje alergeny: 01,03

Vepřová játra s porkem, rýže, nápojoběd 2
obsahuje alergeny: 01

Vaječná omeleta na chlebu, kečup, rajče, nápoj, oplatkavečeře
obsahuje alergeny: 01,04,07

Čtvrtek 15.6.2023
Kedlubnová pomazánka, máslo, chléb, housky, mléko / čaj, ovocesnídaně
obsahuje alergeny: 01,03,05,06,07

FrancouzskáPolévka
obsahuje alergeny: 01,09

Bílé fazole s vepřovým masem, kyselá okrka, chléb, nápojoběd
obsahuje alergeny: 01

Hrachové karbanátky, brambor, kyselá okurka, nápojoběd 2
Těstoviny po benátsku s vepřovým masem a hráškem, nápoj, ovocevečeře
obsahuje alergeny: 01
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Pátek 16.6.2023
Vařené vejce, máslo, chléb, rohlík, granko / čaj, ovocesnídaně
obsahuje alergeny: 01,03,05,06,07

Zeleninová polévka s bramboramiPolévka
obsahuje alergeny: 01,09

Hovězí na víně, bramborová kaše, hlávkový salát, nápojoběd
obsahuje alergeny: 01,07,12

Dukátové buchtičky s vanilkovým šodo, nápojoběd 2
obsahuje alergeny: 01,03,07
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Pondělí 19.6.2023
Šunka, máslo, chléb, rohlík, mléko / čaj, müsli tyčinkasnídaně
obsahuje alergeny: 01,03,05,06,07,08

Kmínová s vejcemPolévka
obsahuje alergeny: 03,09

Králičí ragů, těstoviny, nápojoběd
obsahuje alergeny: 01

Zeleninové lečo s klobásou, chléb, nápojoběd 2
obsahuje alergeny: 01,03,06

Okurková omáčka s kynutým knedlíkem a vařeným vajíčkem, nápojvečeře
obsahuje alergeny: 01,03,07

Úterý 20.6.2023
Karotková pomazánka, máslo, slun. chléb, housky, ochucené mléko / čaj, ovocesnídaně
obsahuje alergeny: 01,03,05,06,07,08

DrožďováPolévka
obsahuje alergeny: 01,03,07,09

Kuřecí steak s dušenou zeleninou a bylinkami, šťouchaný brambor, nápojoběd
obsahuje alergeny: 01,07

Červená řepa ala zelí, uzená krkovice, bramborový knedlík, nápojoběd 2
obsahuje alergeny: 01

Špagety s kuřecím masem, rukolou a chilli kousky, nápoj, ovocevečeře
obsahuje alergeny: 01

Středa 21.6.2023
Krupicová kaše, housky, mléko / čaj, grahamový rohlíksnídaně
obsahuje alergeny: 01,03,06,07,08

Zeleninový vývar s kapánímPolévka
obsahuje alergeny: 01,03,09

Svíčková na smetaně z vepřového masa, kynutý knedlík, nápojoběd
obsahuje alergeny: 01,03,07,09,10

Kuskus se zeleninou, nápojoběd 2
obsahuje alergeny: 01

Smažený květák s bramborem, tatarská omáčka, nápojvečeře
obsahuje alergeny: 01,03,07

Čtvrtek 22.6.2023
Liptovská pomazánka, máslo, chléb,  rohlíky, mléko / čaj, ovocesnídaně
obsahuje alergeny: 03,05,06,07

Zelňačka s fazolemi a rýžíPolévka
obsahuje alergeny: 01

Rybí závitek se smetanou, brambor, nápojoběd
obsahuje alergeny: 04,07

Makedoňský tokáň z kuřecího masa, těstoviny, nápojoběd 2
obsahuje alergeny: 01

Obložená bageta ( salám, sýr, paprika ), nápoj, ovocevečeře
obsahuje alergeny: 01,06,07
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Pátek 23.6.2023
Přesnídávka, cereálie, máslo, rohlíky, ochucené mléko / čaj, rajčesnídaně
obsahuje alergeny: 01,03,05,06,07

Drůbeží se zeleninou a těstovinouPolévka
obsahuje alergeny: 01,09

Dušená mrkev s vepřovým masem, domácí rozpek, nápojoběd
obsahuje alergeny: 01,03,07

Lívance sypané moučkovým cukrem a skořicí, nápojoběd 2
obsahuje alergeny: 01,03,07
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Pondělí 26.6.2023
Plátková sýr, máslo, chléb, rohlíky, mléko / čaj, oplatkasnídaně
obsahuje alergeny: 01,03,05,06,07

Zeleninová polévka s kuskusemPolévka
obsahuje alergeny: 01,09

Boloňské špagety sypané sýrem, nápojoběd
obsahuje alergeny: 01,09

-----------------------------------oběd 2
Vepřové maso v kapustě, brambor, nápoj, koblihavečeře
obsahuje alergeny: 01,07

Úterý 27.6.2023
Paštika, chléb, housky, máslo, granko / čajsnídaně
obsahuje alergeny: 03,05,06,07,08

Srbská čorbaPolévka
obsahuje alergeny: 01,09

Kuřecí špíz se zeleninou,opečený brambor, tatarská omáčka, nápojoběd
obsahuje alergeny: 01,07

-----------------------------------oběd 2
Domažlické ragů, rýže, nápoj, ovocevečeře
obsahuje alergeny: 01

Středa 28.6.2023
Sýrová pomazánka s vejcem a zeleninou, chléb, rohlíky, mléko / čaj, paprikasnídaně
obsahuje alergeny: 03,05,06,07,08

Gulášová polévkaPolévka
obsahuje alergeny: 01

Čočka na kyselo, volské oko, párek, chléb, nápojoběd
obsahuje alergeny: 01,03

--------------------------------------oběd 2
Francouzské brambory, kyselá okurka, nápoj, pizza rohlíkvečeře
obsahuje alergeny: 03,07

Čtvrtek 29.6.2023
Šáteček, housky, máslo, mléko / čaj, ovocesnídaně
obsahuje alergeny: 01,03,05,06,07,08

Jáhlová se zeleninouPolévka
obsahuje alergeny: 01,09

Americká vepřová pečeně, brambory maštěné máslem, zeleninová příloha, nápojoběd
obsahuje alergeny: 01,07

--------------------------------------oběd 2
Vlašský salát, pečivo, nápoj, ovocevečeře
obsahuje alergeny: 01,03,05,06,07

Pátek 30.6.2023
Lučina, máslo, chléb, housky, horká čokoláda / čaj, ovocesnídaně
obsahuje alergeny: 01,03,05,06,07
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Brokolicová polévkaPolévka
obsahuje alergeny: 01,07

Karlovarský guláš, těstoviny, nápojoběd
obsahuje alergeny: 01,07

-----------------------------------------oběd 2

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


