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Čt  1.6. polévka Hovězí vývar s masem a těstovinami
oběd 1 Cikánská hovězí pečeně, rýže
oběd 2 Langoše s kečupem a sýrem

nápoj Mléko, Linie, ovoce
Pá  2.6. polévka Polévka z rybího filé s osmaženou houskou

oběd 1 Námořnická krkrovička, brambor, okurkový salát
oběd 2 Vařené vejce, koprová omáčka, brambor

nápoj Ovocné mléko, Redmax, ovoce
Po  5.6. polévka Zeleninová polévka

oběd 1 Zapečené těstoviny s uzeným masem, okurek
oběd 2 Pikantní krůtí játra, rýže, zelenina

nápoj Ohcucené mléko, citrónová šťáva, ovoce
Út  6.6. polévka Hovězí polévka s vaječnou jíškou

oběd 1 Vepřová kýta pečená, brambor, zelný salát s křenem
oběd 2 Smažené žampiony, těstovinový salát

nápoj Ovocné mléko, Linie, ovoce
St  7.6. polévka Kulajda

oběd 1 Moravský vrabec, bramborový knedlík, zelí
oběd 2 Rizoto z drůbežího masa, červená řepa

nápoj Mléko, džus 100%
Čt  8.6. polévka Krupicová polévka s vejcem

oběd 1 Segedínský guláš, houskový knedlík
oběd 2 Mexické karbanátky, brambor, zelenina

nápoj Ochucené mléko, Redmax, ovoce
Pá  9.6. polévka Polévka z míchaných fazolí

oběd 1 Rybí filé na másle, brambor, jogurtový dresink
oběd 2 Brambory s tvarohem

nápoj Ovocné mléko, citronová šťáva, ovoce
Po  12.6. polévka Rajčatová polévka s těstovinami

oběd 1 Kuřecí plátek zapečený se sýrem, brambor, zelenina
oběd 2 Mexický guláš, hrášková rýže

nápoj Ochucené mléko, Linie, ovoce
Út  13.6. polévka Česneková polévka s osmaženým chlebem

oběd 1 Holandský řízek, brambor, zelenina
oběd 2 Zapečené penne s tuňákem, sterilovaný salát

nápoj Mléko, Redmax, ovoce
St  14.6. polévka Bramborová polévka s masem

oběd 1 Vepřová kýta pečená na másle, brambor, dušená mrkev
oběd 2 Rýžová kaše sypaná kakaem

nápoj Kakao, ovocná šťáva., ovoce
Čt  15.6. polévka Hovězí polévka s kroupami

oběd 1 Véídeňský párek nebo vejce, čočka na kyselo, okurek
oběd 2 Smažený květák, brambor, míchaný zeleninový salát

nápoj Ovocné mléko, džus 100%, ovoce
Pá  16.6. polévka Hrachová polévka s osmaženou houskou

oběd 1 Pangasius po srbsku, brambor
oběd 2 Vepřový závitek s mletým masem, houskový knedlík

nápoj Ochucené mléko, Linie, ovoce
Po  19.6. polévka Čočková polévka

oběd 1 Kuřecí maso na houbách, rýže
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oběd 2 Sýrové smaženky se šunkou, brambory, jogurtový dresink
nápoj Ovocné mléko, Redmax, ovoce

Út  20.6. polévka Hovězí vývar s těstovinou
oběd 1 Kuřecí závitek s nivou a šunkou, brambor, zelenina
oběd 2 Kovbojské fazole, chléb, okurek

nápoj Ochucené mléko, 100% džus
St  21.6. polévka Cibulová polévka s osmaženou houskou

oběd 1 Italské špagety s vepřovým masem a sýrem, červená řepa
oběd 2 Halušky s uzeným masem, kysané zelí

nápoj Mléko, Linie, ovoce
Čt  22.6. polévka Polévka z míchaných luštěnin

oběd 1 Smažené rybí prsty, bramborová kaše, ledový salát
oběd 2 Nudlový nákyp s broskvemi a tvarohem

nápoj Bílá káva, Instantní čaj, ovoce
Pá  23.6. polévka Hovězí vývar s rýží a hráškem

oběd 1 Svíčková na smetaně, houskový knedlík
oběd 2 Sázené vejce, brambor, špenát

nápoj Ovocné mléko, Redmax, ovoce
Po  26.6. polévka Květáková polévka

oběd 1 Vepřové výpečky, hrachová kaše s cibulkou, okurek
oběd 2 Cézar salát s kuřecím masem, pečivo

nápoj Ochucené mléko, ovocná šťáva, ovoce
Út  27.6. polévka Hovězí polévka s kuskusem

oběd 1 Hovězí maso vařené, okurková omáčka, houskový knedlík
oběd 2 Sekaná pečeně, brambor, okurkový salát se zakysanou smetanou

nápoj Ovocné mléko, Linie, ovoce
St  28.6. polévka Dršťková polévka, selský rohlík

oběd 1 Kuřecí plátek na žampionech, rýže
oběd 2 Buchty s tvarohem a mákem

nápoj Kakao, Redmax, ovoce
Čt  29.6. polévka Slepičí vývar s masem a nudlemi

oběd 1 Hovězí guláš, těstoviny
oběd 2 Pizza se se šunkou, žampiony a sýrem

nápoj Ochucené mléko, Instantní čaj, ovoce
Pá  30.6. polévka Hovězí polévka s játrovou zavářkou

oběd 1 Smažený vepřový řízek, brambor, okurkový salát
nápoj Ovocné mléko, ovocná šťáva

             Přejeme Vám dobrou chuť!  Změna jídelního lístku vyhrazena!
Informace o množství pokrmu dle zákona 110/97 je k dispozici v kanceláři ŠJ


