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Pondělí 29.5.2023
Polévka hovězí s rýží a hráškem  (A: 07,09)Pol. BLP
Boloňské špagety se sýrem, džus  (A: 06,07)Oběd BLP
Polévka hovězí s rýží a hráškem  (A: 03,06,07,09)Polévka
Boloňské špagety se sýrem, džus  (A: 01,01a,06,07)Oběd 1Gym
Bramborové placky, šopský salát, džus  (A: 01,01a,01b,03,06,07)Oběd 2Gym

Úterý 30.5.2023
Zeleninová polévka se sýrovým kapáním  (A: 01,01a,03,06,07)Pol. BLP
Smažené rybí filé, bramborová kaše, salát z čísnkého zelí s koprem, džus  (A:
04,06,07,12)

Oběd BLP

Zeleninová polévka se sýrovým kapáním  (A: 01,01a,03,06,07)Polévka
Smažené rybí filé, bramborová kaše, salát z čísnkého zelí s koprem, džus  (A:
01,01a,03,04,06,07,12)

Oběd 1Gym

Hovězí na houbách, těstoviny, džus  (A: 01,01a,03,06,09,10)Oběd 2Gym

Středa 31.5.2023
Fazolový krém  (A: 06,07)Pol. BLP
Znojemská vepřová pečeně, rýže Basmati, rajče, ovocný čaj  (A: 06,10)Oběd BLP
Fazolový krém  (A: 01,01a,03,06,07)Polévka
Znojemská vepřová pečeně, rýže Basmati, rajče, ovocný čaj  (A: 01,01a,06,10)Oběd 1Gym
Bavorské vdolečky s tvarohem a povidly, ovocný čaj  (A: 01,01a,03,06,07)Oběd 2Gym

Čtvrtek 1.6.2023
Polévka drůbeží s těstovinou  (A: 07,09)Pol. BLP
Hamburské krůtí kostky, houskové knedlíky, džus  (A: 06,07,09,10)Oběd BLP
Polévka drůbeží s kolečky  (A: 01,01a,07,09)Polévka
Hamburské krůtí kostky, houskové knedlíky, džus  (A: 01,01a,03,06,07,09,10)Oběd 1Gym
Krůtí játra na cibulce, dlouhozrná rýže, kapie, džus  (A: 01,01a,06)Oběd 2Gym

Pátek 2.6.2023
Rajská polévka s těstovinou  (A: 06,07)Pol. BLP
Míchaný květák s vejci, vařené brambory sypané jarní cibulkou, přesnídávka, džus 
(A: 03,06)

Oběd BLP

Rajská polévka s tarhoňou  (A: 01,01a,06,07)Polévka
Míchaný květák s vejci, vařené brambory sypané jarní cibulkou, přesnídávka, džus 
(A: 03,06)

Oběd 1Gym

Králičí maso po selsku, dušené hlávkové zelí, staročeské bramborové knedlíky, džus 
(A: 01,01a,06)

Oběd 2Gym
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Seznam alergenů: Obiloviny obsahující lepek    
Obiloviny - pšenice           
Obiloviny - žito              
Vejce                         
Ryby
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Sójové boby (sója)            
Mléko                         
Celer                         
Hořčice                       
Oxid siřičitý a siřičitany

Jejich čísla jsou uvedena v závorce za názvem jídla.Jídlo obsahuje alergeny.

Jídlo je určeno k okamžité spotřebě. Změna jídelníčku a alergenu vyhrazena. V dietě BLP je používáno
bezlepkové pečivo a k přípravě pokrmů bezlepkové směsi.


