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Po  2.5. polévka zeleninová s bulgurem (A: 01,03,09)
oběd 1 těstoviny s kuřecím masem a sýrovou omáčkou, ovoce (A: 01,07,09)
oběd 2 těstoviny s cukrem a tvarohem, ovocné mléko, ovoce (A: 01,03,07)

Út  3.5. polévka s krupicí a vejci (A: 01,03,07,09)
oběd 1 segedýnský guláš, celozrnný knedlík, ovoce (A: 01,03,07,10)

St  4.5. polévka žampionová se smetanou (A: 03,07,09)
oběd 1 vepřové maso v mrkvi, brambory (A: 01,07)
oběd 2 vepřové maso v kapustě, brambory (A: 01)

Čt  5.5. polévka vývar s kapáním (A: 01,03,07,09)
oběd 1 hrachová kaše, uzená pečeně, kyselá okurka, pečivo (A: 01,07,10)
oběd 2 čočka, uzená pečeně, kyselá okurka, pečivo (A: 01,10)

Pá  6.5. polévka rajská s rýží (A: 01,07)
oběd 1 smažené rybí filé, brambory, zeleninový salát (A: 01,03,04,07)
oběd 2 smažené rybí filé, bramborová kaše, zeleninový salát (A: 01,03,04,07)

Po  9.5. polévka vývar s vločkami a zeleninou (A: 01,03,09)
oběd 1 špagety s boloňskou omáčkou, sypané sýrem, ovoce (A: 01,06,07)
oběd 2 kuskus se zeleninou a uzeným tofu, sypané sýrem, ovoce (A: 01,06,07,09)

Út  10.5. polévka špenátová (A: 01,03,06,07,09)
oběd 1 plněné bramborové knedlíky uzeným masem, kysané zelí (A: 01,03,10)

St  11.5. polévka vývar s těstovinou (A: 01,03,09)
oběd 1 smažený krůtí řízek, brambory (A: 01,03,07)
oběd 2 smažený krůtí řízek, bramborový salát (A: 01,03,07,09,10)

Čt  12.5. polévka celerová s nivou (A: 01,06,07,09)
oběd 1 hovězí kostky na divoko, rýže, jogurt s müsli (A: 01,07)
oběd 2 cizrnový salát se zeleninou, pečivo, jogurt s müsli (A: 01,06,07,10)

Pá  13.5. polévka vývar s celestýnskými nudlemi (A: 01,03,09)
oběd 1 přírodní karbanátek s pohankou, brambory, zeleninový salát (A: 01,03,07)
oběd 2 přírodní karbanátek s pohankou, bramborová kaše, zeleninový salát (A: 01,03,07)

Po  16.5. polévka vývar s rýží a hráškem (A: 09)
oběd 1 koprová omáčka, vařené hovězí maso, houskový knedlík (A: 01,03,07,09)
oběd 2 koprová omáčka, vařené vejce, houskový knedlík (A: 01,03,07,09)

Út  17.5. polévka gulášová (A: 01)
oběd 1 ovocné knedlíky sypané tvarohem a cukrem, kakao (A: 01,03,07)

St  18.5. polévka čočková (A: 09)
oběd 1 srbské rizoto z vepřového masa, strouhané sýrem (A: 07)
oběd 2 těstoviny s tuňákem a sušenými rajčaty, strouhané sýrem (A: 01,03,04,10)

Čt  19.5. polévka květáková (A: 01,03,07)
oběd 1 vepřová pečeně, kočičák (bramborové zelí s cibulkou), ovocné pyré (A: 01)
oběd 2 zeleninové bulgureto, sypané sýrem, ovocné pyré (A: 01)

Pá  20.5. polévka bramborová s houbami (A: 01,06,09)
oběd 1 kuřecí čína, jasmínová rýže (A: 08,09)
oběd 2 kuřecí čína, pečené brambory s česnekem (A: 08,09)

Po  23.5. polévka česneková s krutony (A: 01,06,09)
oběd 1 "rozlítaný ptáček", rýže, ovoce (A: 01,03,06,10)
oběd 2 "rozlítaný ptáček", houskový knedlík, ovoce (A: 01,03,06,07,10)

Út  24.5. polévka mrkvová s vločkami (A: 01,07)
oběd 1 rybí filé na rajčatech se sýrovou krustou, brambory, zeleninový salát (A: 01,04,09)
oběd 2 rybí filé na rajčatech se sýrovou krustou, bramborová kaše, zeleninový salát (A:

01,04,07,09)
St  25.5. polévka vývar s tarhoňou (A: 01,03,09)

oběd 1 hovězí svíčková na smetaně s brusinkami, houskový knedlík (A: 01,03,07,09)
Čt  26.5. polévka vývar s játrovými noky (A: 01,03,06,09)

oběd 1 kuře na paprice, těstoviny, lipánek (A: 01,07)
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oběd 2 kuře na paprice, houskový knedlík, lipánek (A: 01,03,07)
Pá  27.5. polévka brokolicová (A: 01,03,07)

oběd 1 fazolový guláš s vepřovým masem, pečivo (A: 01,07,10)
oběd 2 játra na cibulce, rýže (A: 01)

Po  30.5. polévka vývar s těstovinou (A: 01,03,09)
oběd 1 vepřová pečeně, špenát, bramborový knedlík (A: 01,03,07)
oběd 2 vepřová pečeně, kyselé zelí, bramborový knedlík (A: 01,03,10)

Út  31.5. polévka hráškový krém s krutony (A: 01,06,07)
oběd 1 hovězí na celeru, těstoviny, ovoce (A: 01,09)
oběd 2 hovězí na celeru, spätzle, ovoce (A: 01,03,09)

Strava je určena k okamžité spotřebě.
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Seznam alergenů: Obiloviny obsahující lepek    
Vejce                         
Ryby                          
Sójové boby
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Mléko                         
Skořápkové plody (mandle..)   
Celer                         
Hořčice

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


