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Čt  1.4. polévka VELIKONOČNÍ  PRÁZDNINY
Pá  2.4. polévka VELKÝ PÁTEK - SVÁTEK
Po  5.4. polévka PONDĚLÍ  VELIKONOČNÍ
Út  6.4. polévka zelná (A: 01,06,09)

oběd 1 bramborák, salát ze sterilované zelenny, čaj, voda s citrónem (A: 01,03,07)
St  7.4. polévka s krupicovými noky (A: 01,03,07,09)

oběd 1 vepřové v mrkvi, brambory, čaj, voda s citrónem (A: 01,07,09)
Čt  8.4. polévka vývar s pohankou (A: 09)

oběd 1 segedínský guláš, houskové knedlíky, čaj, voda s citrónem (A: 01,03,07,10)
Pá  9.4. polévka špenátová (A: 01,06,07)

oběd 1 játra dušená na cibulce, rýže dušená, čaj, voda s citronem (A: 01)
Po  12.4. polévka gulášová (A: 01)

oběd 1 kaše krupicová s cukrem a kakaem, čaj, kakao, voda s citrónem (A: 01,07)
Út  13.4. polévka hráškový krém (A: 01,06,07)

oběd 1 vepřový řízek přírodní, brambory, zeleninový salát, čaj, voda s citrónem, ovocný nápoj
(A: 01,07)

oběd 2 vepřový řízek přírodní, rýže dušená, čaj, voda s citrónem, ovocný nápoj (A: 01,07)
St  14.4. polévka kulajda (A: 01,03,07)

oběd 1 kuřecí nudličky na kari, těstoviny, jogurt s müsli , čaj, voda s citrónem, ovocný nápoj
(A: 01,07)

Čt  15.4. polévka rajská s vločkami (A: 01,07,09)
oběd 1 rybí filé po rožmbersku, brambory, zeleninový salát, čaj, voda s citrónem, ovocný

nápoj (A: 01,04,07)
oběd 2 rybí filé po rožmbersku,  bram.- mrkvové pyré, zeleninový salát, čaj, voda s citrónem,

ovocný nápoj (A: 01,04,07)
Pá  16.4. polévka s drobením (A: 09)

oběd 1 vepřové na paprice, houskové knedlíky, čaj, voda s citrónem, ovocné mléko (A:
01,03,07)

oběd 2 houbový kuskus, kyselá okurka, čaj, voda s citrónem, ovocné mléko (A: 01,07,10)
Po  19.4. polévka s cizrnovým kapáním (A: 01,03,09)

oběd 1 vepřové  v kapustě, brambory, čaj, voda s citrónem, ovocný nápoj (A: 01)
oběd 2 špagety s hráškem a žampiony, str.sýr, čaj, voda s citrónem, ovocný nápoj (A:

01,07,09)
Út  20.4. polévka s těstovinovou rýží a zeleninou (A: 09)

oběd 1 omáčka rajská, houskové knedlíky, vepř.maso vař., ovoce, čaj, voda s citrónem,
ovocný nápoj (A: 01,03,07,09)

oběd 2 omáčka rajčatová, těstoviny, vepř. maso vař., ovoce, čaj, voda s citrónem, ovocný
nápoj (A: 01,09)

St  21.4. polévka květáková (A: 01,03,07)
oběd 1 rizoto z vepřového masa, str. sýr, kys.okurka , tvaroh s ovocem, čaj, voda s citrónem,

ovocný nápoj (A: 07,10)
oběd 2 těstoviny s ratatouille, str.sýr, tvaroh s ovocem, čaj, voda s citrónem, ovocný nápoj (A:

01,03,07)
Čt  22.4. polévka vývar s jáhlami (A: 09)

oběd 1 čočka na kyselo, vepřová pečeně, chléb, kys.okurka , čaj, voda s citrónem, ovocný
nápoj (A: 01,10)

oběd 2 fazolový guláš se zelím a kuř.masem, chléb, čaj, voda s citrónem, ovocný nápoj (A:
01,07,10)

Pá  23.4. polévka kapustová (A: 01)
oběd 1 kuřecí nudličky na bazalce, barevné těstoviny, mléko, čaj, voda s citrónem (A:

01,07,09)
oběd 2 halušky s anglickou slaninou a sýrem, mléko, čaj, voda s citrónem (A: 01,03,07,10)

Po  26.4. polévka zeleninová s pohankou (A: 01,03,09)
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oběd 1 mexický guláš, rýže dušená, jogurt s ovocem, čaj, voda s citrónem, ovocný nápoj (A:
01,07)

oběd 2 zeleninové bulgureto, str. sýr, jogurt s ovocem, čaj, voda s citrónem, ovocný nápoj (A:
07)

Út  27.4. polévka DEN ČÍNSKÉ KUCHYNĚ     čínská kuřecí (A: 01,07,09)
oběd 1 chow mein (asijské nudle, zelenina, kuř. maso), čaj, voda s citrónem, ovocný nápoj (A:

01,07,09)
oběd 2 kuře se zázvorem a medem, rýže Basmati, čaj, voda s citrónem, ovocný nápoj (A: 09)

St  28.4. polévka frankfurtská (A: 01,06,07)
oběd 1 dukátové buchtičky s krémem, ovoce, kakao, čaj, ovocný nápoj (A: 01,03,07)

Čt  29.4. polévka s vaječnou jíškou (A: 03,07,09)
oběd 1 čevabčiči, brambory, jogurtová tatarka, zeleninový salát, mléko, čaj, voda s citrónem

(A: 01,06,07,10)
oběd 2 šumavské nudle, zeleninový salát , mléko, čaj, voda s citrónem (A: 01,03,07)

Pá  30.4. polévka se zeleninou a tarhoňou (A: 01,09)
oběd 1 vepřová pečeně, bramborové knedlíky, zelí kysané, čaj, voda s citrónem, ovocný

nápoj (A: 01,03,10)

Strava je určena k okamžité spotřebě.
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Seznam alergenů: Obiloviny obsahující lepek    
Vejce                         
Ryby                          
Sójové boby

07 
09 
10

Mléko                         
Celer                         
Hořčice

Jejich čísla jsou uvedena v závorce za názvem jídla.Jídlo obsahuje alergeny.


