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ALERGENY – internetové odhlašování, přihlašování obědů  
  

 

Pondělí polévka květáková                    
3.6.  zbruf, špagety sypané sýrem, ovoce                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Úterý polévka s jáhlovými vločkami  
4.6. čertovské kuřecí nudličky, rýže                              
                                    

Středa polévka s nudlemi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
5.6. koprová omáčka, vař. hovězí maso, celozrnný knedlík    
                                              kuskus s krůtím masem 
 

Čtvrtek polévka čočková                              
6.6. rýžová kaše, ovoce                                                        NEBO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
                                      tarhoňa s tuňákem a brokolicí, ovoce 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
Pátek polévka špenátová    
7.6. pečené kuřecí stehno na majoránce, brambory s petrželkou                                                                       
                                     

 

 

Pondělí polévka rychlá s vejcem              
10.6.                               vepřové maso na paprice, těstoviny                                               
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Úterý polévka hrstková 

11.6.                               přírodní kuřecí prsa, bram. kaše, zelenina                       NEBO                          
                                      losos na másle, hráškové pyré, zelenina   
  

Středa polévka s pohankovými vločkami                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
12.6. španělská hovězí pečeně, rýže, ovoce                                                                                                                                                          
                                         

Čtvrtek                            polévka bramborová   
13.6.                               dukátové buchtičky s vanil. krémem, ovoce                     NEBO  
                                      široké nudle s hlávkovým zelím, ovoce 
 

Pátek                               polévka s masovými knedlíčky 

14.6.                                 vepřové maso pečené, zelí, bramborový knedlík                           
                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 



       

 

Pondělí                          polévka s drožď. knedlíčky                  
17.6. rizoto z vepřového masa sypané sýrem 
                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Úterý polévka cizrnová 

18.6. rybí filé smažené, brambory, zeleninový salát                   NEBO 

                                      faz. lusky nakyselo, vařené vejce, brambory 
                       

Středa polévka s kapáním                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
19.6. rajská omáčka, vařené hovězí maso, celozrnný knedlík, ovoce 
 

Čtvrtek polévka mrkvová                              
20.6. francouzské brambory, zeleninový salát                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Pátek polévka z rybího filé     
21.6. kuřecí zeleninová směs, rýže                                          NEBO                                   

 kuřecí prsa, smetanovožampiónová omáčka, rýže                   

Pondělí polévka kuřecí s nudlemi                     
24.6.                               čočka nakyselo, vařené vejce                                         NEBO                                                                                                     
                                      těst. salát s kuřecím masem 
                                                                                                                                                                                                                                                                               

Úterý                               polévka zeleninová   
25.6.                               srbské žebírko, rýže                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                            

Středa polévka s kuskusem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
26.6. hovězí guláš, housk. knedlík, ovoce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
                                         

Čtvrtek polévka z mích. luštěnin                             
27.6.                               vepřový řízek, bram. kaše, zelenina                                NEBO                        
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Pátek polévka gulášová 

28.6.                               párek s hořčicí, rohlík 

 

28. 6. 2019 VÝDEJ OBĚDA OD 8.30 DO 10.30 HODIN. 
ODHLÁŠENÍ OBĚDA NA 28. 6. NEJPOZDĚJI DO 27. 6. 2019.  

                                    

 

 

 

  ovoce, zelenina, saláty dle možností a nabídky 
 

OBĚDY V HOTOVOSTI SE PLATÍ VŽDY OD 15. DO 20. DNE V MĚSÍCI,  
 

NA MĚSÍC NÁSLEDUJÍCÍ, PO 20 NA BĚŽNÝ ÚČET.   
 

 PROSÍM, HLÍDEJTE SI TERMÍN PLATEB, DĚKUJI.  


