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od do

Po  3.4. polévka Čočková
oběd 1 Zeleninové rizoto, sýr, červená řepa, nápoj

Út  4.4. polévka Drůbeží s ovesnými vločkami a zeleninou
oběd 1 Vepřová pečeně, zelí, houskový knedlík, nápoj

St  5.4. polévka Krupicová s vejci
oběd 1 Rybí karbanátky, brambory, salát, nápoj
oběd 2 Čína ze sojového masa, rýže, nápoj

Čt  6.4. polévka Brokolicová(velikonoční prázdniny)
oběd 1 Asijské nudle s kuřecím masem a zeleninou, nápoj

Pá  7.4. polévka Velikonoce - Velký pátek
Po  10.4. polévka Velikonoce - Velikonoční pondělí
Út  11.4. polévka Česneková se zeleninou a vejci, krutonky

oběd 1 Kuřecí maso po srbsku, rýže basmati, nápoj
St  12.4. polévka Zeleninová s kroupami

oběd 1 Kupicová kaše sypaná kakaem, kompot, nápoj
oběd 2 Křenová omáčka, uzené maso, houskový knedlík, nápoj

Čt  13.4. polévka Kedlubnová
oběd 1 Lotrinské těstoviny(vepř.maso, kečup, smetana), nápoj

Pá  14.4. polévka Zeleninová s mušličkami
oběd 1 Segedínský guláš, houskový knedlík, nápoj
oběd 2 Segedínský guláš, rýže, nápoj

Po  17.4. polévka Zeleninová s luštěninovými nudlemi
oběd 1 Krůtí kostky po provensálsku, rýže, nápoj

Út  18.4. polévka Hrstková
oběd 1 Přírodní kuřecí řízek, dušená zelenina, brambory, nápoj

St  19.4. polévka Jemná rybí se zeleninou a krutonky
oběd 1 Hrachová kaše, vařené vejce, kyselá okurka, nápoj
oběd 2 Nudle s mákem, kompot, nápoj

Čt  20.4. polévka Boršč(bezmasý)
oběd 1 Pečené kuře, brambory, salát, nápoj

Pá  21.4. polévka Zeleninová s pohankou
oběd 1 Kuličky v rajské omáčce, těstoviny, nápoj

Po  24.4. polévka Zeleninová s paprikovým kapáním Barevný týden - červený den
oběd 1 Kovbojský kotlík (mleté maso, kečup, fazole), chléb, nápoj

Út  25.4. polévka Drůbeží se zeleninou a nudlemi  - bílý den
oběd 1 Těstoviny se sýrovou omáčkou a kuřecím masem, nápoj

St  26.4. polévka Špenátová   - zelený den
oběd 1 Brokolicové karbanátky se sýrem, brambory s petrželkou, nápoj
oběd 2 Těstovinový salát (kuřecí maso, ananas, pórek), nápoj

Čt  27.4. polévka Dýňová   -  žlutý den
oběd 1 Kari rizoto s drůbežím masem, sýr, salát, nápoj

Pá  28.4. polévka S játrovou zavářkou - hnědý den
oběd 1 Vepřový guláš, těstoviny, nápoj

Změna jídelníčku vyhrazena. Jídlo je určeno k okamžité spotřebě.


