od 01.11.2021

do 30.11.2021

Pondělí 1.11.2021
polévka

kapustová (A: 01,07,09)

oběd 1

rozlítaný španělský ptáček,rýže,ovoce (A: 01,03,09)

Úterý 2.11.2021
polévka

hrachovka (A: 01,09)

oběd 1

špagety s kuřecí směsí,strouhaný sýr,ovoce (A: 01,07,09)

Středa 3.11.2021
polévka

s krupicí (A: 01,03,09)

oběd 1

zeleninový nákyp,brambory,jogurtový dresink (A: 01,03,09)

oběd 2

z důvodu nemoci kuchařky se nevaří

Čtvrtek 4.11.2021
polévka

zeleninový vývar s jáhlovými vločkami (A: 09)

oběd 1

vepřová pečeně,bramborový knedlík,špenát (A: 01,03,09)

Pátek 5.11.2021
polévka

s kápáním (A: 01,03,07,09)

oběd 1

fazolový kotlík,chléb (A: 01,09)

oběd 2

z důvodu nemoci kuchařky se nevaří

od 01.11.2021

do 30.11.2021

Pondělí 8.11.2021
polévka

masový vývar s nudlemi (A: 01,09)

oběd 1

rajská omáčka,vepřové maso,těstoviny,šlehaný ovocný jogurt (A: 01,07,09)

Úterý 9.11.2021
polévka

dýňová se sýrovými krutonky (A: 01,07,09)

oběd 1

treska na kmíně,šťouchané brambory, zelný salát (A: 04)

Středa 10.11.2021
polévka

česnečka se zeleninou a brambory (A: 09)

oběd 1

vepřové maso s játry a pórkem, rýže,ovoce (A: 01,09)

oběd 2

halušky s anglickou slaninou a hlívou ústřičnou,ovoce (A: 01,09)

Čtvrtek 11.11.2021
polévka

čočková (A: 01,09)

oběd 1

domácí koláče,ovoce (A: 01,03,07)

Pátek 12.11.2021
polévka

s rýží (A: 09)

oběd 1

svatomartinské kuře,červené zelí,houskový knedlík (A: 01,03,07,09)

oběd 2

svatomartinské kuře,červené zelí,brambory (A: 01,09)

od 01.11.2021

do 30.11.2021

Pondělí 15.11.2021
polévka

se svítkem (A: 01,03,09)

oběd 1

hrachová kaše, vejce,zelný salát (A: 03,09)

Úterý 16.11.2021
polévka

kmínová s vejci (A: 01,03,09)

oběd 1

vepřové maso na paprice, těstoviny,ovoce (A: 01,07,09)

Středa 17.11.2021
oběd 1

státní svátek

Čtvrtek 18.11.2021
polévka

vývar s bulgurem (A: 01,09)

oběd 1

kuřecí řízek,brambory,ovocný jogurt (A: 01,03,07)

Pátek 19.11.2021
polévka

s drožďovými nočky (A: 01,03,09)

oběd 1

rizoto s vepřovým masem, kyselá okurka (A: 09)

oběd 2

luštěninový salát ,rohlík se slunečnicí (A: 01,03,07,09)

od 01.11.2021

do 30.11.2021

Pondělí 22.11.2021
polévka

vločková (A: 01,01d,03,09)

oběd 1

krůtí kostky na rozmarýnu,bramborový knedlík,mrkvový salát (A: 01,09)

Úterý 23.11.2021
polévka

vývar s hvězdičkami (A: 01,09)

oběd 1

buchtičky s krémem, ovoce (A: 01,03,07)

Středa 24.11.2021
polévka

s pohankou (A: 09)

oběd 1

vepřové maso a-la čína, rýže,jogurt (A: 01,07)

oběd 2

zeleninové bulgureto,strouhaný sýr,jogurt (A: 01,07,09)

Čtvrtek 25.11.2021
polévka

s játrovou zavářkou (A: 01,03,09)

oběd 1

čevabčiči, brambory, zelný salát kukuřicí (A: 01,03,07,09)

Pátek 26.11.2021
polévka

celerová se smetanou (A: 01,07,09)

oběd 1

zepečené těstoviny s brokolicí a květákem,ovoce (A: 01,03,07,09)

oběd 2

těstovinový salát s makrelou,ovoce (A: 01,04,09)

od 01.11.2021

do 30.11.2021

Pondělí 29.11.2021
polévka

fazoláda (A: 01,09)

oběd 1

rybí prsty,bramborová kaše, zelný salát (A: 01,03,07)

Úterý 30.11.2021
polévka

vývar se zeleninou a kuskusem (A: 01,09)

oběd 1

hovězí svíčková, houskový knedlík,ovoce (A: 01,03,09)

Jídlo obsahuje alergeny. Jejich čísla jsou uvedena v závorce za názvem jídla.
Obiloviny obsahující lepek
Seznam alergenů: 01
01d Obiloviny - oves
03
Vejce
Změna jídelníčku a alergenů vyhrazena

04
07
09

Ryby
Mléko
Celer

