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Pondělí 22.5.2023
Frankfurtská  (A: 01,01a,07)Polévka
Segedínský guláš, kynutý knedlík  (A: 01,01a,03,12)oběd 1
Plněná krůtí roláda, brambory  (A: 01,01a)oběd 2
Krupicová kaše, máslo, cukr,koktejl  (A: 01,01a,07)oběd 3
Zapečené těstoviny s hermelínem a žampióny  (A: 01,01a,03,07)oběd 4
Př: Pstruh na másle, hranolky  (A: 04)oběd 5

Úterý 23.5.2023
Zeleninová s těstovinou  (A: 01,01a,03,09)Polévka
Vepřové kostky v mrkvi, brambory  (A: 01,01a)oběd 1
Sýrový karbanátek, bramborová kaše  (A: 01,01a,03,07)oběd 2
Kuřecí plátek na žampiónech, rýže + bulgur  (A: 01,01a)oběd 3
Skořicové řezy s tvarohem, koktejl  (A: 01,01a,03,07)oběd 4
Pří: Králík na smetaně, kynutý knedlík  (A: 01,01a,03)oběd 5

Středa 24.5.2023
Dršťková  (A: 01,01a)Polévka
Fazole na kyselo, párek, pečivo, kyselá okurka  (A: 01,01a,03,10)oběd 1
Vepřová krkovice, zadělávaná kapusta s kořenovou zeleninou, brambory  (A: 01,01a,09)oběd 2
Halušky s kuřecím masem a kyselým zelím  (A: 01,01a,03,12)oběd 3
Bulgur se žampióny a hráškem, sýr, kyselá okurka  (A: 01,01a,07,10)oběd 4
Pří: Smažený hermelín, hranolky, tatarská omáčka  (A: 01,01a,03,07)oběd 5

Čtvrtek 25.5.2023
Zeleninová s knedlíčky  (A: 01,01a,03,09)Polévka
Kuřecí stehno po semilsku, rýže + bulgur  (A: 01,01a)oběd 1
Plněné žampióny s nivou, rýže  (A: 01,01a,07)oběd 2
Treska  plněná špenatem, bramborová kaše  (A: 01,01a,03,04,07)oběd 3
Plněný paprikový lusk, rajská omáčka, těstoviny  (A: 01,01a,03)oběd 4
Pří:Pečené kachní stehno, kyselé zelí, bramborový knedlík  (A: 01,01a,03,12)oběd 5

Pátek 26.5.2023
Hrachová  (A: 01,01a)Polévka
Přírodní sekaný řízek, bramborová kaše  (A: 01,01a,07)oběd 1
Dančí guláš, těstoviny  (A: 01,01a,03)oběd 2
Zapečené těstoviny s tvarohem a slaninou, kyselá okurka  (A: 01,01a,03,07,10)oběd 3
Šunkové rolky se sýrem a rajčaty, dušená brokolice, bramboráčky  (A: 01,01a,03,07)oběd 4
Pří: Plněná panenka, hranolky  (A: 01,01a,03,07)oběd 5

PO-PÁ volný výběr salátů (zeleninové, ovocné, pudink, jogurt, nápoje a polévky....)
Upozornění: Jídlo odebrané v nosiči je určeno k přímé spotřebě do 4 hodin od expedice.
Změna jídelníčku a alergenů vyhrazena.
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Seznam alergenů: Obiloviny obsahující lepek    
Obiloviny - pšenice           
Vejce                         
Ryby
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Mléko                         
Celer                         
Hořčice                       
Oxid siřičitý a siřičitany

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


