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Pondělí 22.5.2023 

Pomazánka z tuňáka se sýrem, rohlík, zel. přízdoba, čaj ovocný  (A: 01,04,07) Přesnídávk 

Polévka kmínová s kapáním  (A: 01,03,07,09) Polévka 

Guláš bramborový s krůtím masem, chléb kmínový, ovocný bar, čaj, voda s citronem, 
mátou, meduňkou  (A: 01,03,07) 

Oběd 1 

Pomazánka sýrová s pažitkou, chléb kmínový, mrkev, mléko s medem  (A: 01,03,07) Svačina 

Úterý 23.5.2023 

Pomazánka tvarohová s vejci, bulka, zel. přízdoba, čaj  (A: 01,03,07) Přesnídávk 

Polévka cibulová s bramborem  (A: 01,07) Polévka 

Nudle s mákem nebo s perníkem a máslem, mléko, voda s citronem, mátou, 
meduňkou  (A: 01,03,07) 

Oběd 1 

Pomazánka jarní s ředkvičkou, chléb kmínový, ovoce, čaj ovocný  (A: 01,03,07) Svačina 

Středa 24.5.2023 

Kaše krupicová s kakaem, čaj  (A: 01,07) Přesnídávk 

Polévka rajčatová s širokými nudlemi  (A: 01,03,07) Polévka 

Vepřové kostky na slanině, rýže, tvarohový krém se zakys. smetanou a  jahodami, 
čaj, voda s citronem, mátou, meduňkou  (A: 01,03,07) 

Oběd 1 

Máslo, chléb kmínový, sýr plátkový, ředkev, Caro  (A: 01,03,07) Svačina 

Čtvrtek 25.5.2023  Italská kuchyně 

Pomazánka italská se suš. rajčaty a bazalkou, rohlík, mléko  (A: 01,07) Přesnídávk 

Polévka bramborová toskánská (hovězí maso, zelenina, smetana)  (A: 01,07) Polévka 

Pizza Giovanni (rajčata, sýr mozzarella, jemný italský salám mortadela s pistáciemi, 
bazalka, smetana),  čaj, voda s citronem, mátou, meduňkou  (A: 01,07) 

Oběd 1 

Pomazánka avokádová, veka, zel. přízdoba, čaj  (A: 01,07) Svačina 

Pátek 26.5.2023 

Pomazánka z vepřového masa, chléb kmínový, zel. přízdoba, čaj ovocný  (A: 
01,03,07,10) 

Přesnídávk 

Polévka hovězí s masem a nudlemi  (A: 01,03,09) Polévka 

Kuřecí stehno pečené, bramborová kaše, salát okurkový, čaj, voda s citronem, mátou, 
meduňkou  (A: 07) 

Oběd 1 

Mléko acidofilní ovocné, loupáček  (A: 01,03,07) Svačina 
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Seznam alergenů: Obiloviny obsahující lepek     
Vejce                          
Ryby 

07  
09  
10 

Mléko                          
Celer                          
Hořčice 

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

Změny v jídelníčku vyhrazeny. 


