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St  1.6. polévka Česnečka se sýrem a šunkou. (A: 06,07,09)

oběd Lívance s ovocnou marmeládou a šlehaným tvarohem, kakao.

Čt  2.6. polévka Nudlová. (A: 01,06,09)

oběd Rajská omáčka, hovězí maso vařené, kolínka, čaj, jablko. (A: 01)

oběd 2 Rajská omáčka, hovězí maso vařené, houskový knedlík, čaj, jablko. (A: 01,03,07)

Pá  3.6. polévka Fazolová. (A: 01,07)

oběd Vepřový vrabec, bramborové špalíčky, zelí, džus. (A: 01,12)

Po  6.6. polévka Zeleninová s kuskusem. (A: 01,06,09)

oběd Kuře na paprice, těstoviny, jablko, sirup. (A: 01,07)

Út  7.6. polévka Celerová polévka. (A: 01,06,07)

oběd File na kmíně, bramborová kaše, okurkový salát, ovocný nápoj. (A: 04,07)

St  8.6. polévka Slepičí s těstovinou. (A: 01,06,09)

oběd Hovězí guláš, houskový knedlík, jablko, sirup. (A: 01,03,06,07)

Čt  9.6. polévka Brokolicová. (A: 01,07)

oběd Hrachová kaše, dušená šunka, okurka, chléb, džus, (A: 01,07,12)

Pá  10.6. polévka Zeleninová s ťarhonou. (A: 01,03,06,09)

oběd Vepřové nudličky s hlávkovým zelím, brambory, jablko, sirup. (A: 01,06)

Po  13.6. polévka Rychlá s vejci. (A: 03,06,09)

oběd Nudle s mákem, mléko. (A: 01,07)

oběd 2 Kovbojské fazole, chléb. (A: 01,06,12)

Út  14.6. polévka Hrachová. (A: 01,07)

oběd Čevabčiči, brambory, cibule, hořčice, džus. (A: 01,07,10)

St  15.6. polévka Vývar se sýrovým kapáním. (A: 01,03,07,09)

oběd Játra na cibulce, rýže, tvaroh, sirup. (A: 01,06,07)

Čt  16.6. polévka Dýňová. (A: 01,07)

oběd File v křupavé strouhance, brambory, rajčatový salát, sirup. (A: 01,03,11)

Pá  17.6. polévka Kapustová s krupičkou. (A: 01,06)

oběd Segedínský guláš, houskový knedlík, jablko, džus. (A: 01,03,07,12)

Po  20.6. polévka Hrstková. (A: 01,07)

oběd Krůtí prsa pečená, brambory, zelenina na másle, sirup. (A: 01,06,07)

Út  21.6. polévka Vývar s játrovou rýží. (A: 01,03,06,09)

oběd Žemlovka s jablky, kakao. (A: 01,03,07)

St  22.6. polévka Pórková. (A: 01,06,07)

oběd Vepřové na žampionech, rýže, tvaroh, čaj. (A: 01,07)

Čt  23.6. polévka Bramboračka s pohankou. (A: 01,06,09)

oběd Čočka na kyselo, vejce, čalamáda, chléb, čaj. (A: 01,03,07,12)

oběd 2 Těstovinový salát se zeleninou a sýrem, čaj. (A: 01,10)

Pá  24.6. polévka Zeleninová s drobením. (A: 03,06,09)

oběd Sekaná, brambory, okurkový salát, sirup. (A: 01,03,07)

Po  27.6. polévka Krkonošská zelňačka. (A: 01,03,06,07,12)

oběd Rizoto z vepř. masa sypané sýrem, červená řepa, ledový čaj. (A: 07)

Út  28.6. polévka Vývar s  těstovinou. (A: 01,06,09)

oběd Svíčková na smetaně, houskový knedlík, jablko, sirup. (A: 01,03,07,09,10)

St  29.6. polévka Z fazolových lusků. (A: 01,07)

oběd Maso tří chutí, barmboráčky, zeleninová obloha, ledový čaj. (A: 01,06)

Čt  30.6. polévka 30.6. - 1.7. NEVAŘÍME !!!!!!!!!!!!

oběd Přejeme krásné prázdniny. Kolektiv kuchyně.

oběd 2 Vaříme od 4.7. - 15.7. včetně svátků !!!!!!!!!!!!!!!!

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


