20. 6. – 24. 6. 2022

Chléb s pomazánkou z taveného
sýra, porce zeleniny, čaj, mléko

*1,7

Polévka zelná
Rybí file na másle, bramborová kaše,
dušená trio zelenina, džus, voda
*polévka 1,7

*oběd 1,4,7

Rohlík s džemem, jablko, džus,
mléko
*1,7

*

Veka s paštikou, porce zeleniny,
caro, čaj

*1,7

Krupicová kaše s kakaem a
máslem, jablko, čaj

1,4,7

Vánočka s máslem, ovoce, čaj,
kakao

* 1,3,7,13

Benešovský chléb s lososovou
pomazánkou, rajče, čaj, mléko

* 1,7

Polévka špenátová s nočky
Pečené kuře s rýží, zeleninový salát,
džus
*polévka 1,3,7

*oběd

Polévka cizrnová se smetanou
Vepřové na zelenině, bulgur, džus
*polévka 1,7

*oběd 1

Polévka vločková
Hovězí maso na žampionech, brambory,
džus
* polévka 1,7

* oběd 1

Polévka hrstková
Buchtičky s krémem, ovoce, kakao, čaj
* polévka 1

* oběd 1,3,7

Špaldový chléb, Rama, vejce,
mléko, džus

*1,3,7

Rýžový chlebíček, máslo, porce
zeleniny, mléko, čaj

*1,7

Raženka s Lučinou, porce zeleniny,
mléko, sirup

* 1,3,7

Veka s máslem a plátkovým sýrem,
porce zeleniny, mléko, džus

* 1,7

27. 6. – 30. 6. 2022

Benešovský chléb s rybí
pomazánkou, porce zeleniny, čaj,
mléko
* 1,4,7

Rohlík, ochucené vanilkové
mléko, jablko, čaj

*1,7

Benešovský chléb s tvarohovou
pomazánkou, porce zeleniny, čaj,
mléko
* 1,7

Rýžová kaše s kakaem a máslem,
jablko, čaj

* 1,7

Polévka čočková s bramborem

Banketka s Nutelou, mléko, čaj,
ovoce

Pizza se šunkou a sýrem, ovoce, džus
* polévka 1

* oběd 1,3,7

Polévka sýrová s těstovinou
Vepřová sekaná pečeně, bramborová
kaše, trio zelenina, džus
*polévka 1,7

*oběd 1,3,7

Polévka zeleninová s kuskusem

*1,7

Špaldový chléb s pomazánkovým
máslem, porce zeleniny, mléko,
džus
*1,7

Bílý jogurt, musli, ovoce, džus

Rajská omáčka, těstoviny, hovězí maso,
džus
* polévka 1,7

* oběd 1

Polévka hovězí vývar
Kuřecí řízek, brambory, dušená
zelenina, džus
* polévka

* oběd 1,3,7

PROVOZ UZAVŘEN

* 1,3,7

Veka se šunkovou pěnou, porce
zeleniny, mléko, sirup

* 1,7

29. 8. - 2. 9. 2022

Benešovský chléb medovým
máslem, čaj, mléko

*1,7

Benešovský bochánek s vaječnou
plackou, porce zeleniny, mléko,
čaj
* 1,3,7

Samožitný chléb s máslem a
plátkovým sýrem, porce zeleniny,
čaj, mléko
* 1,7

Polévka kmínová
Špagety se sýrovou omáčkou, džus,
ovoce
* polévka 1,3

oběd *1,7

Polévka kulajda
Pečené kuře na česneku, brambory,
džus
* polévka 1,7

* oběd 1,3,4,7

Polévka frankfurtská
Smažený květák, brambory, dušená
zelenina, džus
* polévka 1

* oběd

Polévka česneková

čaj

Hovězí roštěná s rýží, džus

Špaldový chléb s ředkvičkovou
pomazánkou, porce zeleniny,
mléko, čaj
* 1,7

1,6,7

Domácí perník, kakao, jablko, čaj

Vánočka s máslem, ovoce, kakao,

* 1,7,11

Banketka s pomazánkovým máslem,
okurka, mléko, sirup

* polévka 1

Knuspi chléb, pomazánka z Lučiny
se zeleninou, čaj, mléko

* 1,3,7

Rohlík, cizrnová pomazánka, porce
zeleniny, mléko, džus

* oběd 1,3

Polévka ze zeleného hrášku
Vepřový přírodní plátek, těstoviny,
okurkový salát, džus
*polévka 1,7

* 1,3,7

*oběd 1,3

* 1,7

Grahamový rohlík, masová
pomazánka, porce zeleniny, džus,
mléko
* 1,7

5. 9. – 9. 9. 2022

Benešovský chléb s kapiovou
pomazánkou, porce zeleniny, čaj,
mléko
* 1,7

Samožitný chléb, pomazánka
z červené řepy, čaj, mléko

*1,7

Rýžová kaše s kakaem a máslem,
ovoce, čaj

* 1,7

Benešovský chléb se šunkovou
pěnou, porce zeleniny, čaj, caro

*1,7

Špaldový chléb, mrkvová
pomazánka, čaj, mléko

*1,7

Polévka cibulová

Rohlík s Lučinou, jablko, caro, džus

Kuřecí rizoto se zeleninou, rajčatový
salát, džus
* polévka 7

* oběd

Polévka rajská s rýží
Přírodní rybí filé, bramborová kaše, trio
zelenina, džus
*polévka 1

*oběd 4,7

Polévka jarní
Svíčková na smetaně, knedlík, džus
* polévka 1,7

* oběd 1,3,7

*1,7

Veka s máslem, vejce, rajče, mléko,
sirup

*1,3,7

Kukuřičný plátek se sýrovou
pomazánkou, porce zeleniny, mléko,
džus
* 1,7

Cereálie s mlékem, jablko, džus

Polévka cuketová krémová
Masové kuličky, brambory, smetanová
omáčka, džus,
* polévka 1,3

* oběd 1,3,7

Polévka fazolová
Tvarohové knedlíky s jahodovou
omáčkou, ovoce, čaj, caro
*polévka 1

* oběd 1,7

*1,3,7,13

Grahamový rohlík s máslem, rajče,
mléko, sirup

*1,7

