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Čt  2.5. Polévka Čočková
oběd 1 Zapečené těstoviny, salát z hlávkového zelí

Pá  3.5. Polévka Pórková s luštěninovými krutony
oběd 1 Krůtí maso po staročesku, kolínka
oběd 2 Alpský ledový salát s balkánským sýrem, dresink, pečivo

Čt  9.5. Polévka Slepičí s nudlemi
oběd 1 Segedinský guláš, houskový knedlík
oběd 2 Těstoviny se sušenými rajčaty, bazalkou a sýrem

Pá  10.5. Polévka Drůbková jemná
oběd 1 Hrachová kaše, vejce, zeleninový salát, chléb
oběd 2 Ovocné kynuté knedlíky se skořicí

Po  13.5. Polévka Rybí krémová
oběd 1 Milánské špagety se sýrem
oběd 2 Jarní zelný salát s paprikou a kukuřicí, jogurtový dresink, pečivo

Út  14.5. Polévka Hovězí s rýží a hráškem
oběd 1 Maďarský guláš, houskový knedlík
oběd 2 Pečené brambory s jarní cibulkou a česnekovým dresinkem

St  15.5. Polévka Rajčatová s ovesnými vločkami
oběd 1 Přírodní krůtí mletý řízek, bramborová kaše
oběd 2 Zeleninový salát s červenou čočkou a tarhoňou, jogurtový dresink

Čt  16.5. Polévka Kuřecí s písmenky
oběd 1 Vepřové na žampionech, dušená rýže
oběd 2 Jablečné řezy, mléko ochucené

Pá  17.5. Polévka Celerová
oběd 1 Obalovaná ryba, brambory, okurka
oběd 2 Vaječná omeleta, brambory, listový špenát

Po  20.5. Polévka Hrachová s houskou
oběd 1 Karbanátek, bramborová kaše, okurka
oběd 2 Míchaná dušená zelenina, brambory

Út  21.5. Polévka Hovězí se strouháním
Rajská omáčka, houskový knedlík, masové koule

oběd 2 Tříbarevný kuskus s cizrnou a kuřecím masem, jogurtový dresink
St  22.5. Polévka Zeleninový vývar s celozrnnými nočky

oběd 1 Uzené maso, bramborový knedlík, špenát
oběd 2 Salát Coleslaw,  pečivo

Čt  23.5. Polévka Mrkvová s těstovinou
oběd 1 Drůbeží na paprice, dušená rýže
oběd 2 Tortelini salát se zeleninou a šunkou, dresink

Pá  24.5. Polévka Rychlá s vejci
oběd 1 Fazolový salát s pórkem, pečivo
oběd 2 Přírodní zapečená treska se zeleninou, brambory

Po  27.5. Polévka Kulajda
oběd 1 Čočka na kyselo, vejce, chléb, okurka
oběd 2 Zeleninový salát s tuňákem, dresink, pečivo

Út  28.5. Polévka Hovězí s kapáním
oběd 1 Masová směs po čínsku, dušená rýže
oběd 2 Celerový salát s jablky, pečivo

St  29.5. Polévka Z hlávkového zelí
oběd 1 Vepřový guláš, těstoviny
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oběd 2 Těstovinový salát s kuřecím masem,
Čt  30.5. Polévka Česneková

oběd 1 Krůtí játra na cibulce, bramborová kaše
oběd 2 Vepřenky s cibulí, brambory, obloha

Pá  31.5. Polévka Hovězí s nudlemi
oběd 1 Drůbeží na smetaně, houskový knedlík
oběd 2 Rajčatový pochoutkový salát, pečivo
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