Jídelníček na období 01.06.2018 - 30.06.2018
pátek 01.06.2018
polévka

z červené čočky (alergeny: celer, mléko, sója)

oběd 1

Dukátové buchtičky s vanilkovým krémem, ovoce (alergeny: lepek, mléko, ořechy, vejce)

oběd 2

Tarhoňa s tuňákem a brokolicí, ovoce (alergeny: lepek, ryby)
pondělí 04.06.2018

polévka

Špenátová (alergeny: lepek, mléko, sója, vejce)

oběd 1

Boloňská omáška, špagety sypané sýrem, nanuk (alergeny: arašídy, lepek, mléko, ořechy, vejce)

oběd 2
úterý 05.06.2018
polévka

Selská (alergeny: celer, lepek, mléko, sója, vejce)

oběd 1

Smažené filé, brambory, tzatziky (alergeny: lepek, mléko, ryby, vejce)

oběd 2

Faz. lusky nakyselo, vař. vejce, brambory (alergeny: lepek, mléko, vejce)

polévka

S kuskusem (alergeny: celer, lepek, sója)

oběd 1

Krůtí maso na paprice, houskový knedlík (alergeny: lepek, mléko, vejce)

středa 06.06.2018

oběd 2
čtvrtek 07.06.2018
polévka

Květáková (alergeny: mléko, sója, vejce)

oběd 1

Rizoto z vep. masa sypané sýrem, šlehaný jogurt (alergeny: lepek, mléko)

oběd 2

Lasagne, šlehaný jogurt (alergeny: lepek, mléko, vejce)

polévka

Hrstková (alergeny: lepek, sója)

oběd 1

Kuřecí stehno na medu, brambory, zeleninový salát (alergeny: lepek, mléko, sója)

pátek 08.06.2018

oběd 2
pondělí 11.06.2018
polévka

S těstovinovou zavářkou (alergeny: celer, lepek, sója, vejce)

oběd 1

Rýžová kaše, ovoce (alergeny: mléko)

oběd 2

Losos s hráškovým pyré, ovoce (alergeny: mléko, ryby)
úterý 12.06.2018

polévka

Pórková (alergeny: lepek, mléko, sója, vejce)

oběd 1

Přírodní krůtí plátek, brambory, šopský salát (alergeny: lepek, mléko)

oběd 2
středa 13.06.2018
polévka

Z vaječné jíšky (alergeny: celer, lepek, sója, vejce)

oběd 1

Hamburská vepřová kýta, celozrnný knedlík (alergeny: celer, hořčice, lepek, mléko, vejce)

oběd 2

Kraličí stehno na smetaně, celozrnný knedlík (alergeny: celer, hořčice, lepek, mléko, vejce)

polévka

Rajská s kapáním (alergeny: celer, lepek, mléko, sója, vejce)

oběd 1

Holandský řízek, bramborová kaše, zelenina (alergeny: lepek, mléko, vejce)

čtvrtek 14.06.2018

oběd 2
pátek 15.06.2018
polévka

S fridátovými nudlemi (alergeny: celer, lepek, mléko, sója, vejce)

oběd 1

Hovězí maso na česneku, bram. knedlík, špenát (alergeny: celer, hořčice, lepek, mléko, siřičitany, vejce)

oběd 2
pondělí 18.06.2018
polévka

Cibulová (alergeny: lepek, sója)

oběd 1

Vepřové maso v mrkvi, brambory (alergeny: lepek, mléko)

oběd 2

Filé zapečené se žampióny a sýrem, brambory (alergeny: mléko, ryby)
úterý 19.06.2018

polévka

Rychlá s vejcem (alergeny: celer, sója, vejce)

oběd 1

Hrachová kaše, kuřecí roláda, salát z kys. zelí (alergeny: lepek, mléko)

oběd 2

Těstovinový salát s kuřecím masem (alergeny: lepek, mléko, vejce)
středa 20.06.2018

polévka

S ovesnými vločkami (alergeny: celer, lepek, sója)

oběd 1

Rajská omáčka, hovězí maso vařené, housk. knedlík (alergeny: lepek, mléko, vejce)

oběd 2
čtvrtek 21.06.2018
polévka

Z rybího filé (alergeny: celer, lepek, ryby, sója)

oběd 1

Přírodní kotlet na žampiónech, rýže (alergeny: lepek)

oběd 2
pátek 22.06.2018
polévka

S tarhoňou (alergeny: celer, sója)

oběd 1

Kuřecí řízek, bram. kaše, zelenina (alergeny: lepek, mléko, vejce)

oběd 2

Vepřová panenka na bylinkách, bram. kaše, zelenina (alergeny: lepek, mléko)

polévka

Kuřecí s nudlemi (alergeny: celer, lepek, sója, vejce)

oběd 1

Vepřové výpečky, zelí, halušky (alergeny: celer, lepek, mléko, sója, vejce)

pondělí 25.06.2018

oběd 2
úterý 26.06.2018
polévka

Krupicová s vejcem (alergeny: celer, lepek, ořechy, sója, vejce)

oběd 1

Štěpánská hovězí pečeně, divoká rýže (alergeny: lepek, vejce)

oběd 2

Zvěřinové ragú na jalovci, divoká rozinková rýže (alergeny: celer, lepek, siřičitany)
středa 27.06.2018

polévka

Ruský boršč (alergeny: celer, lepek, mléko, sója)

oběd 1

Domácí buchty plněné (povidla, tvaroh), ovoce (alergeny: lepek, mléko, vejce)

oběd 2

Široké nudle se špenátem, ovoce (alergeny: lepek, mléko, vejce)
čtvrtek 28.06.2018

polévka

Čočková (alergeny: lepek, sója)

oběd 1

Kuřecí plátek přírodní, brambory, obloha (alergeny: lepek, mléko)

oběd 2
pátek 29.06.2018
polévka

Gulášová (alergeny: lepek, sója)

oběd 1

Párek s hořčicí, rohlík (alergeny: hořčice, lepek, vejce)

oběd 2

