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Pondělí polévka Polévka hovězí s játrovou rýží (A: 01,03,09)

oběd 1 Špagety po italsku / kečup,sýr (A: 01,03,07)3.10.
oběd 2 Bramborové knedlíky plněné masem, Zelí dušené (A: 01,10,12)

Úterý polévka Polévka čočková (A: 09)

oběd 1 Rybí filé zapečené se zeleninou, Brambory vařené (A: 04,07)4.10.
oběd 2 Těstoviny s kuřecím, šunkou, list.špenát, sýr (A: 01,03,07,09)

Středa polévka Polévka hovězí se strouháním (A: 01,03,09)

oběd 1 Španělský plátek, Houskové knedlíky (A: 01,03,10)5.10.
oběd 2 Salát z červené čočky, Chléb (A: 01,03)

Čtvrtek polévka Polévka z jarní zeleniny (A: 07,09)

oběd 1 Kuřecí přírodní řízek, Brambory, Křimický salát (A: 01,03,06,07,09,10)6.10.
oběd 2 Krupicová kaše (A: 01,07)

Pátek polévka Mrkvová polévka (A: 01,03,07)

oběd 1 Vepřové na kmíně, Rýže dušená (A: 01)7.10.
oběd 2 Bramborový guláš se salámem (A: 01)

Pondělí polévka Polévka lišková (A: 01,03,07,09,10)

oběd 1 Krůtí maso na způsob bažanta, Bramborové knedlíky, Salát z červené řepy (A: 01)10.10.
oběd 2 Houbové rizoto z tarhoni, Salát (A: 06,07)

Úterý polévka Minestrone - italská polévka (A: 01,03,09)

oběd 1 Cizrna po valašsku, Chléb /bez masé, Šlehaný tvaroh (A: 01,07)11.10.
oběd 2 Těstovinový salát se zeleninou a nugetkou z lososa (A: 01,03,04,06,07,10)

Středa polévka Polévka drůbková s těstovinou (A: 01,03,07,09)

oběd 1 Hovězí pečeně pražská, Rýže dušená (A: 01,03)12.10.
oběd 2 Brambory zapečené se sýrem a květákem, Rajče (A: 03,07)

Čtvrtek polévka Polévka česneková s bramborem a vejcem (A: 03)

oběd 1 Debrecínský guláš, Těstoviny (A: 01,03)13.10.
oběd 2 Knedlíčky se smetanovo /jahodovou polevou (A: 01,03,07)

Pátek polévka Polévka dršťková z hlívy (A: 01)

oběd 1 Sekaná pečeně, Brambory vařené, Zelí dušené (A: 01,03,07,10,12)14.10.
oběd 2 Rizoto s drůbežím masem a játry, Okurka (A: 07,09,10)

Pondělí polévka Polévka hrstková (A: 01,09)

oběd 1 Rybí filé po selsku, Brambory vařené, Salát míchaný (A: 01,03,04,07,09,10)17.10.
oběd 2 Želvy Ninja /těstoviny,kuř. maso, špenát (A: 01,03)

Úterý polévka Pohanková polévka se zeleninou a houbami (A: 01,09)

oběd 1 Srbská masová směs, Rýže dušená (A: 01)18.10.
oběd 2 Žemlovka s jablky, Kakao (A: 01,03,07,12)

Středa polévka Polévka jarní /drožďová (A: 01,07,09)

oběd 1 Kapustové karbanátky, Bramborová kaše, Moravský salát (A: 01,03,07)19.10.
oběd 2 Špagety po uhlířsku /vejce,slanina (A: 01,03)

Čtvrtek polévka Polévka hovězí s těstovinami (A: 01,03,09)

oběd 1 Hamburská vepřová kýta, Houskové knedlíky, Mléko (A: 01,03,07,09,10)20.10.
oběd 2 Drůbeží játra na cibulce, s pórkem a rýží (A: 01,09)

Pátek polévka Polévka maďarská zelná (A: 01,07,10,12)
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oběd 1 Luštěninové rizoto s krůtím masem (A: 01,07,09)21.10.
oběd 2 Těstoviny se sýrovo - brokolicovou omáčkou (A: 01,03,07)

Pondělí polévka Polévka špenátová krémová (A: 01,03,07)

oběd 1 Kuře pečené na kari, Rýže dušená (A: 01)24.10.
oběd 2 Šůlance s mákem, Mléko (bramborové šišky) (A: 01,07,12)

Úterý polévka Polévka kmínová s kapáním (A: 01,03,07,09)

oběd 1 Vepřová pečeně selská, Zelí dušené, Bramborové knedlíky (A: 01,10,12)25.10.
oběd 2 Těstoviny s hříbkovou omáčkou /bez masé (A: 01,03,07)

Středa polévka PODZIMNÍ PRÁZDNINY - NEVAŘÍME

26.10.
Pondělí polévka Polévka kuřecí krémová s cizrnou (A: 01,07,09)

oběd 1 Dukátové buchtičky s krémem, Ovoce (A: 01,03,07)31.10.
oběd 2 Vepřové v zelenině /mrkev, kedlubna, Brambory vařené (A: 01,07)

Změna jídelníčku a alergenů vyhrazena.
Pitný režim denně zajištěn

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


