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Út  2.5. polévka Rajská s rýží
oběd Vepř.vrabec. kyselé zelí, brambor.knedlík, čaj se sirupem/ voda s mátou

pol.-dieta Rajská s rýží
dieta Vepř.vrabec, kyselé zelí, brambor.knedlík, čaj se sirupem/ voda s mátou

St  3.5. polévka Bramborová
oběd Buchtičky s krémem, džus/ ovocný čaj neslazený

pol.-dieta Bramborová
dieta Buchtičky s krémem, džus/ ovocný čaj neslazený

Čt  4.5. polévka Čočková
oběd Kuřecí smažený řízek, brambor.kaše, míchaný zelenin.salát, čaj s citr/ voda s mátou

pol.-dieta Čočková
dieta Kuřecí smažený řízek, brambor.kaše, míchaný zelenin.salát, čaj s citr./ voda s mátou

Pá  5.5. polévka Česneková
oběd Těstovinové rizoto s kuřecím masem, salát z červ.řepy, kakao/voda se zázvorem

pol.-dieta Česneková
dieta Těstovinové rizoto s kuřením masem, salát z červ.řepy, kakao/ voda se zázvorem

Út  9.5. polévka Hráškový krém
oběd Rybí prsty, brambor.kaše, kompot, minerálka/ voda s citr.

pol.-dieta Luštěninová
dieta Rybí prsty, brambor.kaše, kompot, minerálka/ voda s citr.

St  10.5. polévka Luštěninová
oběd Pečené kuř.stehno, dušená rýže, salát z čínského zelí, džus/ voda se zázvorem

pol.-dieta Luštěninová
dieta Pečené kuř.stehno, dušená rýže, salát z čínského zelí, džus/ voda se zázvorem

Čt  11.5. polévka Drožďová
oběd Vařené vejce,špenát, brambor, mléko/ neslazený ovocný čaj

pol.-dieta Drožďová
dieta Vařené vejce, špenát, brambor, mléko/ neslazený ovocný čaj

Pá  12.5. polévka Cibulová
oběd Kovbojské fazole, chléb, kyselý okurek, čaj se sirupem/ voda se zázvorem, ovocný

pol.-dieta Cibulová
dieta Kovbojské fazole, chléb, kyselý okurek, čaj se sirupem/ voda se zázvorem, ovocný

Po  15.5. polévka Jáhlová s bramborem a zeleninou
oběd Znojemské kuřecí nudličky, brambor.kaše, rajčatový salát, džus/ neslazený ovocný čaj

pol.-dieta Jáhlová s bramborem a zeleninou
dieta Znojemské kuřecí nudličky, brambor.kaše, rajčatový salát, džus/ neslazený ovocný čaj

Út  16.5. polévka Hrachová
oběd Boloňské špagety bezmasé, ledový salát, minerálka/ voda s mátou, moučník

pol.-dieta Hrachová
dieta Boloňské špagety bezmasé, ledový salát, minerálka/ voda s mátou, tyčinka

St  17.5. polévka Kedlubnová
oběd Vepřové v americké marinádě, opékaný brambor, zeleninový salát, čaj se sirupem/

pol.-dieta Kedlubnová
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dieta Vepřové v americké marinádě, opékaný brambor, zeleninový salát, čaj se sirupem/
Čt  18.5. polévka Bramborová se sýrem

oběd Hovězí guláš, kynutý knedlík, džus/ voda s mátou
pol.-dieta Bramborová

dieta Hovězí guláš, kynutý knedlík, džus/ voda s mátou
Pá  19.5. polévka Mrkvová

oběd Sekaná pečeně, hlávkové zelí, brambor, kakao/ voda se zázvorem
pol.-dieta Mrkvová

dieta Sekaná pečeně, hlávkové zelí, brambor, kakao/ voda se zázvorem
Po  22.5. polévka Kulajda

oběd Zapékané těstoviny s uzeninou, salát zeleninový míchaný, čaj s citr./ voda s
pol.-dieta Kulajda

dieta Zapékané těstoviny s uzeninou, salát zeleninový míchaný, čaj s citr./ voda s
Út  23.5. polévka Čočková

oběd Vařené vejce, koprová omáčka, brambor, džus/ voda s citr.
pol.-dieta Čočková

dieta Vařené vejce, koprová omáčka, brambor, džus/ voda s citr.
St  24.5. polévka Špenátová s cizrnou

oběd Kuřecí na rajčatech, rýže, okurkový salát, čaj se sirupem/ voda se zázvorem
pol.-dieta Špenátová s cizrnou

dieta Kuřecí na rajčatech, rýže, okurkový salát, čaj se sirupem/ voda se zázvorem
Čt  25.5. polévka Drůbeží vývar s kapáním

oběd Mexická masová směs, halušky, salát z čínského zelí, džus/ voda s meduňkou
pol.-dieta Drůbeží vývar s kapáním

dieta Mexická masová směs, brambor.noky, salát z čínského zelí, džus/ voda s meduňkou
Pá  26.5. polévka Kapusová

oběd Pečené rybí filé na kari, brambor.kaše, kompot, mléko/ ovocný čaj neslazený
pol.-dieta Kapustová

dieta Pečené rybí filé na kari, brambor.kaše, kompot, mléko/ ovocný čaj neslazený
Po  29.5. polévka Z kyselého zelí slovenská

oběd Bramborové šišky s mákem, kakao/voda s citr., ovoce
pol.-dieta Z kyselého zelí slovenská

dieta Bramborové šišky s mákem, kakao/ voda s citr, ovoce
Út  30.5. polévka Vločková s bramborem a zeleninou

oběd Svíčková na smetaně, kynutý knedlík, džus/ voda se zázvorem
pol.-dieta Vločková s bramborem a zeleninou

dieta Svíčková na smetaně, kynutý knedlík, džus/ voda se zázvorem
St  31.5. polévka Rajská s jáhly

oběd Kuřecí přírodní řízek, brambor.kaše, mrkvový salát, čaj se sirupem/ voda s citr.
pol.-dieta Rajská s jáhly

dieta Kuřecí přírodní řízek, brambor.kaše, mrkvový salát, čaj se sirupem/ voda s citr.
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