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Pondělí 30.11.2020
Polévka gulášováPolévka
obsahuje alergeny: 01a,07

Těstoviny sypané perníkem, ovoceOběd
obsahuje alergeny: 01a,03,07

Ovocný nápoj + mlékoNápoj
obsahuje alergeny: 07

Úterý 1.12.2020
Polévka fazolováPolévka
obsahuje alergeny: 01a,07,09

Sekaná pečeně, bramborová kaše, okurekOběd
obsahuje alergeny: 01a,03,07

Voda se šťávou z pomerančů + mlékoNápoj
obsahuje alergeny: 07

Středa 2.12.2020
Polévka bramborová se sýremPolévka
obsahuje alergeny: 01a,07,09

Hovězí stroganov, dušená rýžeOběd
obsahuje alergeny: 01a,07

Ovocný nápoj + mlékoNápoj
obsahuje alergeny: 07

Čtvrtek 3.12.2020
Polévka kmínová s kapáníPolévka
obsahuje alergeny: 01a,03,07,09

Kuře ala bažant, vařené brambory, salát z čínského zelíOběd
obsahuje alergeny: 01a,07

Voda se šťávou z citronů + mlékoNápoj
obsahuje alergeny: 07

Pátek 4.12.2020
Polévka zeleninováPolévka
obsahuje alergeny: 01a,07,09

Čočka na kyselo, vařené vejce, chléb, okurekOběd
obsahuje alergeny: 01a,03

Ovocný nápoj + mlékoNápoj
obsahuje alergeny: 07
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Pondělí 7.12.2020
Vývar s mušlemiPolévka
obsahuje alergeny: 01a,07,09

Masové kuličky v rajčatové omáčce, houskový knedlíkOběd
obsahuje alergeny: 01a,03,07,09

Ovocný nápoj + mlékoNápoj
obsahuje alergeny: 07

Úterý 8.12.2020
Polévka rajčatová s bulguremPolévka
obsahuje alergeny: 01a,07

Rybí filé na másle, bramborová kaše, salátOběd
obsahuje alergeny: 01a,04,07

Voda se šťávou z citronů + mlékoNápoj
obsahuje alergeny: 07

Středa 9.12.2020
Polévka z hlávkového zelíPolévka
obsahuje alergeny: 01a,07

Kuřecí prsa po italsku sypaná sýrem, špagety, ovoceOběd
obsahuje alergeny: 01a

Ovocný nápoj + mlékoNápoj
obsahuje alergeny: 07

Čtvrtek 10.12.2020
Polévka z míchaných luštěninPolévka
obsahuje alergeny: 01a,07,09

Květákovo-sýrový karbenátek, šťouchané brambory, dresingOběd
obsahuje alergeny: 01a,03,07

Voda se šťávou z pomerančů + mlékoNápoj
obsahuje alergeny: 07

Pátek 11.12.2020
Polévka pohankováPolévka
obsahuje alergeny: 01a,07,09

Hovězí tokáň, tarhoňaOběd
obsahuje alergeny: 01a

Ovocný nápoj + mlékoNápoj
obsahuje alergeny: 07
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Pondělí 14.12.2020
Polévka květákováPolévka
obsahuje alergeny: 01a,07

Vepřové maso s fazolemi, chlébOběd
obsahuje alergeny: 01a

Voda se šťávou z citronů + mlékoNápoj
obsahuje alergeny: 07

Úterý 15.12.2020
Polévka fazolová s rajčatovým protlakemPolévka
obsahuje alergeny: 01a,07

Čevabčiči, vařené brambory, salátOběd
obsahuje alergeny: 01a,03,07

Ovocný nápoj + mlékoNápoj
obsahuje alergeny: 07

Středa 16.12.2020
Polévka z rybího filé s opraženou houskouPolévka
obsahuje alergeny: 01a,04,07

Borůvkový táčOběd
obsahuje alergeny: 01a,03,07

KakaoNápoj
obsahuje alergeny: 07

Čtvrtek 17.12.2020
Polévka česnekováPolévka
obsahuje alergeny: 03,07

Smažené rybí filé, bramborová kaše, salátOběd
obsahuje alergeny: 01a,03,04,07

Ovocný nápoj + mlékoNápoj
obsahuje alergeny: 07

Pátek 18.12.2020
Vývar s drožďovými knedlíčkyPolévka
obsahuje alergeny: 01a,03,07,09

Kuřecí nudličky na paprice, dušená rýžeOběd
obsahuje alergeny: 01a,07,09

Voda se šťávou z pomerančů + mlékoNápoj
obsahuje alergeny: 07
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Pondělí 21.12.2020
Polévka hovězí s kapánímPolévka
obsahuje alergeny: 01a,03,07,09

Segedinský guláš, houskový knedlíkOběd
obsahuje alergeny: 01a,03,07

Ovocný nápoj + mlékoNápoj
obsahuje alergeny: 07

Úterý 22.12.2020
Polévka čočkováPolévka
obsahuje alergeny: 01a,07,09

Vepřové rizoto sypané sýrem, okurekOběd
obsahuje alergeny: 07

Voda se šťávou z citronů + mlékoNápoj
obsahuje alergeny: 07

Jídlo je určeno k přímé spotřebě
Změna jídelníčku vyhrazena
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