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Pá  1.4. polévka Česneková s bramborem
oběd 1 Kuřecí maso na paprice, těstoviny, nápoj

Po  4.4. polévka Žampiónová
oběd 1 Přírodní kuřecí plátek, máslový hrášek, brambory, nápoj

Út  5.4. polévka Krupicová s vejci
oběd 1 Boloňské špagety, sýr, nápoj

St  6.4. polévka Boršč (bezmasý)
oběd 1 Čočka na kyselo, vařené vejce, kyselá okurka, nápoj
oběd 2 Vařená kukuřice (klas), brambory, nápoj

Čt  7.4. polévka Zeleninová s ovesnými vločkami
oběd 1 Kuře po zahradnicku, rýže, nápoj

Pá  8.4. polévka Kmínová s kapáním a zeleninou
oběd 1 Plněné bramborové knedlíky uzeným masem, dušené zelí, nápoj

Po  11.4. polévka Gulášová
oběd 1 Zapečené těstoviny s listovým špenátem a sýrem, kys.okurka, nápoj

Út  12.4. polévka Zeleninová s tarhoňou
oběd 1 Poděbradské maso(vepř.maso, smetana, mrkev, květák, hrášek), houskový knedlík,

St  13.4. polévka Celerová
oběd 1 Holandský řízek, brambory, salát, nápoj
oběd 2 Lečo s vejci, chléb, nápoj

Čt  14.4. polévka Z míchaných luštěnin(velikonoční prázdniny)
oběd 1 Bramborák se šunkou, kysané zelí, nápoj

Pá  15.4. polévka Svátek - Velký pátek
Po  18.4. polévka Svátek - Velikonoční pondělí
Út  19.4. polévka Kuřecí s masem a nudlemi

oběd 1 Dukátové buchtičky s vanilkovým krémem, nápoj
St  20.4. polévka Kapustová

oběd 1 Obalené rybí filé, brambory, salát, nápoj
oběd 2 Kuskus se zeleninou, sýr, salát, nápoj

Čt  21.4. polévka Drůbeží vývar s fritátovými nudlemi a zeleninou
oběd 1 Kuřecí maso na bylinkách, rýže, nápoj

Pá  22.4. polévka Zeleninová s kroupami
oběd 1 Hrachová kaše, uzené maso, kyselá okurka

Po  25.4. polévka Franktfurtská     Barevný týden - červený den
oběd 1 Lotrinské těstoviny (vepř.maso, kečup, smetana), nápoj

Út  26.4. polévka Zeleninová s kapáním     - bílý den
oběd 1 Koprová omáčka, vařené hovězí maso, celozrnný knedlík, nápoj

St  27.4. polévka Špenátová   - zelený den
oběd 1 Brokolicové karbanátky se sýrem, brambory s petrželkou, nápoj
oběd 2 Těstovinový salát (kuřecí maso, ananas, pórek), nápoj

Čt  28.4. polévka Dýňová   -  žlutý den
oběd 1 Kari rizoto s drůbežím masem, sýr, salát, nápoj

Pá  29.4. polévka S játrovou zavářkou  -  hnědý den
oběd 1 Vepřový guláš, těstoviny, nápoj

Změna jídelníčku vyhrazena. Jídlo je určeno k okamžité spotřebě.


