STŘEDA 1.6.
Snídaně: Ovocný jogurt, šunkový salám, máslo, 1 houska, paprika, kakao
Oběd:
Polévka uzená s kroupami
1. Špenátová smetanová omáčka s kuřecím masem a těstovinami
2. Zeleninové rizoto na víně, sýr
Večeře: Buřty na pivě, chléb
ČTVRTEK 2.6.
Snídaně: Sýr, debrecínka, máslo, selský rohlík, chléb, ředkvičky, čaj
Oběd:
Polévka květáková s vejci
1. Pečené vepřové řezy se šťouchanými brambory a fazolové lusky
na slanině
2. Bramborové šišky s mákem a máslem
Večeře:
Salát šopský s chlebem, hruška
PÁTEK 3.6.
Snídaně: Vařené vejce, 2 housky ( budova F - chléb), máslo, rajče, čaj
Oběd:
Polévka hovězí s noky
1. Segedínský guláš s houskovým knedlíkem
2. Kyperský salát, chléb (ledový salát, okurka, rajče, vajíčko)
Večeře:
Brambory vařené ve slupce s tvarohem a máslem, kefírové mléko
SOBOTA 4.6.
Snídaně: Bílý jogurt, plundra s náplní borůvkovou, jablko, bílá káva
Oběd:
Polévka fazolová
Pečené krůtí maso s vařeným bramborem a dušenou zeleninou
Večeře:
Sýr cottage, chleba, okurka
NEDĚLE 5.6.
Snídaně: Termizovaný sýr, pletýnka ( budova F- chléb), paprika, čaj
Oběd:
Polévka drůbeží s těstovinou
Hovězí pečeně Zbojnická s dušenou rýží
Večeře:
Pomazánka tuňáková, chléb a domácí moučník
PONDĚLÍ 6.6.
Snídaně: Šunka, máslo, grahamový rohlík, chléb, mrkev, mléko
Oběd:
Polévka hovězí s rýží
1. Smažený sýrový řízek s vařeným bramborem, tatarská omáčka
2. Hovězí maso vařené s dušenou zeleninou, vařený brambor
Večeře: Krupicová kaše s kakaem a máslem, kompot
ÚTERÝ 7.6.
Snídaně: Sýr, máslo, rohlík, chleba, jahody, čaj
Oběd:
Polévka slepičí s kapáním
1. Boloňská omáčka s těstovinami a sýrem

2. Salát indický s rýží (sojové maso, kari, zelenina čína)
Večeře: Pomazánka salámová, chléb, kedlubna
STŘEDA 8.6.
Snídaně: Ovocný jogurt, šunkový salám, máslo, 1 houska, paprika, kakao
Oběd:
Polévka hrachová s žemlí
1. Pečené kuře na kmínu s bramborovou kaší, kompot
2. Burger se zeleninou, bramborová kaše, kompot
Večeře:
Pirožky plněné špenátovou náplní s brokolicí a rajčatovo okurkový salát
ČTVRTEK 9.6.
Snídaně: Sýr, debrecínka, máslo, selský rohlík, chléb, čaj
Oběd:
Polévka rybí
1. Pečená krkovička na česneku s houskovým knedlíkem a řepové zelí
2. Domácí buchty plněné – povidla, tvaroh, mák, džem
Večeře: Salát těstovinový se šunkou a zeleninou, jablko
PÁTEK 10.6.
Snídaně: Vařené vejce, máslo, 2 housky ( budova F – chléb), ředkvičky, čaj
Oběd:
Polévka hovězí s kuskusem
Kuřecí závitek plněný s dušenou rýží
Večeře: Obložená bageta se šunkou, sýrem a zeleninou
SOBOTA 11.6.
Snídaně: Bílý jogurt, 2 ks loupáček, banán, bílá káva
Oběd:
Polévka česneková s vajíčkem
Zapečený květák se šunkou, sýrem a brambory, salát
Večeře: Pomazánka se šmakounem a pečenou paprikou, chléb
NEDĚLE 12.6.
Snídaně: Paštika Májka, pletýnka ( budova F – chléb), rajče, čaj
Oběd:
Polévka drůbeží s těstovinou
Vepřové řezy se sýrem a šunkou, americký brambor
Večeře: Žervé, zelný salát s mrkví, chléb a domácí moučník
PONDĚLÍ 13.6.
Snídaně: Šunka, máslo, grahamový rohlík, chléb, mrkev, mléko
Oběd:
Polévka slepičí s kapáním
1. Chilli con carne s dušenou rýží (kukuřice, červené fazole, rajčata)
2.Vepřový guláš s těstovinami
Večeře: Taštičky plněné tvarohem sypané strouhaným perníkem
ÚTERÝ 14.6.
Snídaně: Sýr, máslo, rohlík, chleba, kiwi, čaj
Oběd:
Polévka hrstková
1. Krůtí maso pečené s paprikou a cibulí, šťouchaný brambor

2. Salát řecký s pečivem
Večeře: Pomazánka šunková, chléb, salátová okurka
STŘEDA 15.6.
Snídaně: Ovocný jogurt, šunkový salám, máslo, 1 houska, rajče, kakao
Oběd:
Polévka hovězí s játrovou rýží
1.Křenová omáčka s uzenou kýtou a houskový knedlík
2.Uzená kýta s bramborovou kaší, kyselá okurka
Večeře: Pirožky plněné masovou směsí s cibulkou a dušené zelí
ČTVRTEK 16.6.
Snídaně: Sýr, debrecínka, máslo, selský rohlík, chléb, paprika, čaj
Oběd:
Polévka z hlívy ústřičné na paprice
1. Pečené vepřové řezy s těstovinovou rýží a grilovanou zeleninou
2. Pečené vepřové řezy s vařeným bramborem, rajčatový salát
Večeře: Salát bramborový s mozzarellou, pomeranč
PÁTEK 17.6.
Snídaně: Vařené vejce, máslo, 2 housky ( budova F – chléb), ředkvičky, čaj
Oběd:
Polévka kmínová s vejci
Sekaná pečeně s bramborovou kaší, kyselá okurka
Večeře: Obložená bageta plněná šunkou, sýrem a zeleninou
SOBOTA 18.6.
Snídaně: Bílý jogurt, plundra s náplní tvarohovou, hroznové víno, bílá káva
Oběd:
Polévka gulášová
Plněná roláda s vařeným bramborem, salát míchaný
Večeře: Pomazánka sýrová s pažitkou, rajče, chléb
NEDĚLE 19.6.
Snídaně: Termizovaný sýr, pletýnka (budova F - chléb), paprika, čaj
Oběd:
Polévka drůbeží s nudlemi
Kuřecí maso na paprice s těstovinami
Večeře: Lučina, měkký salám, okurka salátová, chléb
PONDĚLÍ 20.6.
Snídaně: Šunka, máslo, grahamový rohlík, chléb, paprika, mléko
Oběd:
Polévka hovězí s nudlemi
Smetanové rizoto s kuřecím masem a špenátem, sýr
Večeře: Jablková žemlovka s tvarohem, kompot
ÚTERÝ 21.6.
Snídaně: Sýr, máslo, rohlík, chléb, meloun, čaj
Oběd:
Polévka rajská s rýží
1. Čevapčiči s vařeným bramborem a oblohou

2. Bavorské vdolky s tvarohem a povidly
Večeře: Pomazánka tvarohová s mrkví a pažitkou, salátová okurka, chléb
STŘEDA 22.6.
Snídaně: Ovocný jogurt, turistický salám, máslo, 1 houska, rajče, kakao
Oběd:
Polévka slepičí s drobením
1. Moravský vrabec s bramborovým knedlíkem, kysané zelí
2. Salát kuskusový s krabím masem
Večeře: Královské zapékané brambory (pórek, šunka, sýr), sterilovaná řepa
ČTVRTEK 23.6.
Snídaně: Sýr, debrecínka, máslo, selský rohlík, chléb, mrkev, čaj
Oběd:
Polévka bramborová
Krůtí maso pečené s bramborovou kašísalát míchaný
Večeře:

Žervé, okurka, chléb

PÁTEK 24.6.
Snídaně: Vařené vejce, máslo, 2 housky ( budova F – chléb), ředkvičky, čaj
Oběd:
Polévka hovězí s pohankou
1. Kuřecí řízek v kukuřičné strouhance s vařeným bramborem, dresink
2. Kuřecí řízek v kukuřičné strouhance s ledovým salátem a rajčaty, dresink
Večeře: Těstovinový salát s tuňákem
SOBOTA 25.6.
Snídaně: Bílý jogurt, koláč posvícenský, jahody, bílá káva
Oběd:
Polévka vločková
Kuřecí nudličky se žampiony a šťouchaným bramborem
Večeře: Hermelín, máslo, paprika, chléb
NEDĚLE 26.6.
Snídaně: Paštika, máslo, pletýnka ( budova F – chléb), rajče, čaj
Oběd: Polévka drůbeží se zeleninou
Vepřové řezy ala Bažant s dušenou rýží
Večeře: Uzený sýr se šunkou, máslo, chléb, domácí moučník
PONDĚLÍ 27.6.
Snídaně: Šunka, máslo, grahamový rohlík, chléb, mrkev, mléko
Oběd:
Hovězí s kapustičkami
1. Bratislavská vepřová plec s houskovým knedlíkem
2. Kroupové karbanátky s těstovinovým salátem
Večeře: Rýžový nákyp s meruňkami, kompot
ÚTERÝ 28.6.
Snídaně: Sýr, máslo, rohlík, chléb, jablko, čaj
Oběd:
Polévka luštěninová

1. Gratinované brambory s kuřecím masem a zeleninou, sterilovaná řepa
2. Salát mexický s fazolemi a cizrnou, chléb, dresink
Večeře: Pomazánka škvarková, rajče, chléb
STŘEDA 29.6.
Snídaně: Ovocný jogurt, šunkový salám, máslo, 1 houska, ředkvičky, kakao
Oběd:
Polévka hovězí s masem s jáhly
1. Rybí filé na másle s bramborovou kaší a míchaný salát
2. Vepřové řezy se šumavským knedlíkem ( bramborový s cibulí), kysané zelí
Večeře: Boloňské lasagne
ČTVRTEK 30.6.
Snídaně: Sýr, debrecínka, máslo, selský rohlík, okurka, chléb, čaj
Oběd:
Polévka slepicí s noky
1. Drůbeží játra na cibulce s dušenou rýží
2. Šťavnatý balkánský džuveč, sýr
Večeře: Salát těstovinový s kuřecím masem, banán a lázeňský krém

