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Pondělí 24.5.2021
Čaj, mléko,  hřeben makový  (A: 01,03,07)Snídaně
Rohlík, máslo, salám,  chléb, rama  (A: 01,03,07)Přesnídáv.
Sýrová houska, přesnídávka  (A: 01,03,07)Svačina Od
Polévka s krupicí a vejcem  (A: 01,03,06,07,09)Polévka
Bramborový knedlík plněný uz.masem, zelí  (A: 01,03,07,12)Oběd 1
Sirup, mléko  (A: 07)Doplněk
Těstoviny s vepř.masem s kukuřicí a sýrem, kečup  (A: 01,03,07)Večeře
Sýr, houska, máslo, rajče,  sirup, mléko  (A: 01,03,07)2.večeře

Úterý 25.5.2021
Čaj, mléko, houska žitná, sýr BOBÍK  (A: 01,03,07)Snídaně
Máslo, rohlík, paštika, mandarinka  (A: 01,03,05,06,07,08)Přesnídáv.
Chléb, pom. rybí, paprika  (A: 01,03,04,07)Svačina Od
Polévka  rajská s rýží  (A: 01,03,07,09,13)Polévka
Smažený kuřecí řízek, brambor m.m., okurka  (A: 01,03,07)Oběd 1
Sirup,  mléko  (A: 07)Doplněk
Znojemský guláš z vepř.masa, rýže  (A: 01,06)Večeře
Loupáček,  jogurt, sirup, mléko  (A: 01,03,07)2.večeře

Středa 26.5.2021
Čaj, mléko, kobliha s džemem, jablko  (A: 01,03,07,08)Snídaně
Hermelín 1/2,  chléb, rama  (A: 01,03,07)Přesnídáv.
Jogurt, rohlík, máslo  (A: 01,03,07)Svačina Od
Polévka květáková, rohlík  (A: 01,03,06,09)Polévka
Vepř.maso na španěl.zp., houskový knedlík  (A: 01,03,07)Oběd 1
Sirup, mléko, jablko  (A: 07)Doplněk
Balíčky - Houska, rama, šunka. houska, rama, sýr cihla.  (A: 01,03,07)Večeře
Oplatka, jogurt, sirup  (A: 01,03,05,06,07)2.večeře

Čtvrtek 27.5.2021
Čaj, kakao, rohlík, máslo, nugeta  (A: 01,03,05,06,08)Snídaně
Chléb, pom.vaječná, paprika  (A: 01,03,07)Přesnídáv.
Máslová štola, houska, sýr tav.,  (A: 01,03,07)Svačina Od
Polévka z kys.zelí, chléb  (A: 01,07,09)Polévka
Rizoto s vepř.masem, sýr,  červená řepa, nebo okurka  (A: 03,07)Oběd 1
Sirup, mléko, jogurt  (A: 07)Doplněk
Vepřové maso na pepři, těstoviny  (A: 01,03,07)Večeře
Chléb, rama, šunka, okurka, sirup, mléko  (A: 01,03,07)2.večeře

Pátek 28.5.2021
Čaj, mléko, cereálie, rohlík s angl.slaninou  (A: 01,03,07,11)Snídaně
Rohlík, máslo, paštika nebo sýr  (A: 01,03,07,09,10)Přesnídáv.
Chléb, rama, salám junior, jablko  (A: 01,03,07)Svačina Od
Polévka hráškový krém  (A: 01,03,07,09,13)Polévka
Kuřecí pl. na steakovém koř., se sýrem, brambor, zelenina bond.  (A: 06,07,09,10)Oběd 1
Čaj, sirup, mléko  (A: 07)Doplněk
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Pondělí 31.5.2021
Čaj, mléko, oválek s van.krémem,  (A: 01,03,07)Snídaně
Chléb, sýr tavený, rohlík, máslo  (A: 01,03,07)Přesnídáv.
Jogurt, dýňová kostka, rama, šunka  (A: 01,01d,03,07,11)Svačina Od
Polévka kuřecí s těstovinou  (A: 01,03,07,09,13)Polévka
Segedínský guláš, houskový knedlík  (A: 01,03,07,09,12)Oběd 1
Sirup, mléko, jogurt  (A: 01,03,07)Doplněk
Kuřecí stehno, brambor, červená řepa  (A: 01,07,10)Večeře
Moučník, jablko, sirup, mléko  (A: 01,03,07)2.večeře

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


