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Út  2.5. polévka Zeleninová polévka
oběd 1 Pangasius zapečený s brokolící, brambor, zelenina
oběd 2 Kuřecí maso po orientálsku, rýže

St  3.5. polévka Hovězí polévka s rýží a hráškem
oběd 1 Sekaná pečeně, brambor, zeleninový salát
oběd 2 Hovězí maso nebo vejce, koprová omáčka, houskový knedlík

Čt  4.5. polévka Kmínová polévka s vejcem
oběd 1 Uzená krkovice, fazole v tomatě, okurek
oběd 2 Rýžový nákyp s ovocem

Pá  5.5. polévka Hovězí polévka s těstovinami
oběd 1 Vepřová pečeně, brambor, dušená zelenina

Út  9.5. polévka Žampionová polévka
oběd 1 Rybí filé se slaninou a sýrem, brambor, jogurtový dresink
oběd 2 Kuřecí minutkový guláš, rýže

St  10.5. polévka Francouzská polévka
oběd 1 Kuřecí nudličky se smetanovou omáčkou, špagety
oběd 2 Pečený karbanátek, brambor, okurkový salát

Čt  11.5. polévka Krkonošské kyselo
oběd 1 Vídeňský párek nebo vejce, čočka na kyselo, okurek
oběd 2 Hovězí guláš, houskový knedlík

Pá  12.5. polévka Hovězí polévka s kroupami
oběd 1 Pastýřský řízek, brambor, zelenina
oběd 2 Vepřové maso po italsku, těstoviny

Po  15.5. polévka Čočková polévka
oběd 1 Kuřecí plátek na medu, brambor, zelenina
oběd 2 Vepřový perkelt, těstoviny

Út  16.5. polévka Hovězí polévka se strouháním
oběd 1 Hovězí maso vařené, brambor, fazolové lusky na smetaně
oběd 2 Krůtí játra na cibulce, zeleninová rýže

St  17.5. polévka Fazolová polévka s párkem
oběd 1 Kuřecí stehno po srbsku, rýže
oběd 2 Krupicová kaše s kakaem

Čt  18.5. polévka Brokolicová polévka
oběd 1 Africký sumeček s račatovou omáčkou s bazalkou, šťouchané brambory
oběd 2 Vepřový kotlet na žampionech, máslové noky

Pá  19.5. polévka Hovězí polévka se šunkovými knedlíčky
oběd 1 Špagety s kuřecím masem, sýr, okurka
oběd 2 Masový nákyp, brambor, rajčatový salát

Po  22.5. polévka Krupicová polévka s vejcem
oběd 1 Vepřová kýta na způsob bažanta, rýže
oběd 2 Těstovinový salát s tuňákovou zálivkou, selský rohlík

Út  23.5. polévka Hovězí polévka s kuskusem
oběd 1 Poděbradské maso, houskový knedlík
oběd 2 Kuřecí maso na kari, brambor, zelenina

St  24.5. polévka Hovězí polévka s kapáním
oběd 1 Masové kuličky s rajskou omáčkou, těstoviny
oběd 2 Rizoto z vepřového masa, červená řepa

Čt  25.5. polévka Bramborová polévka s houbami
oběd 1 Šťavnatá hovězí pečeně, brambor
oběd 2 Těstovinoví motýlci s jahodami a tvarohem
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Pá  26.5. polévka Slepičí polévka s nudlemi
oběd 1 Kuřecí plátek přírodní, barevné těstoviny
oběd 2 Formanské halušky sypané nivou, sterilované zelí

Po  29.5. polévka Špenátová polévka
oběd 1 Krůtí prsíčka pečená na másle, brambor, zelenina
oběd 2 Zeleninový salát, vařené vejce, křenový jogurtový drezink, pečivo

Út  30.5. polévka Hovězí polévka s játrovou zavářkou
oběd 1 Rybí filé smažené, bramborová kaše, zelný salát s mrkví
oběd 2 Bramborový guláš, chléb

St  31.5. polévka Zelná polévka s koprem a bramborem
oběd 1 Vepřový guláš s fazolemi, rýže
oběd 2 Kynuté knedlíky s povidly

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


