
01.10.2021 29.10.2021od do

Pátek 1.10.2021
Polévka bramborová se sýremPolévka
obsahuje alergeny: 01a,07,09

Hovězí maso po cikánsku se slaninou, paprikou  a rajčaty, těstoviny penne. Musli tyčinkaOběd
obsahuje alergeny: 01a

Ovocný nápojNápoj



01.10.2021 29.10.2021od do

Pondělí 4.10.2021
Polévka jemná květákováPolévka
obsahuje alergeny: 01a,03,07

Čočka na kyselo, vařené vejce, okurek sterilovaný, slunečnicový chlébOběd
obsahuje alergeny: 01a

Ovocný nápoj + mléko neochucenéNápoj
obsahuje alergeny: 07

Úterý 5.10.2021
Polévka kmínováPolévka
obsahuje alergeny: 01a,07,09

Vepřový plátek s pečenou zeleninou, vařené brambory s pažitkouOběd
obsahuje alergeny: 01a,07

Voda ochucené šťávou z citronů + mléko ochucenéNápoj
obsahuje alergeny: 07

Středa 6.10.2021
Polévka ruský borščPolévka
obsahuje alergeny: 01a,07,09

Pečená sladká rýže, kompotOběd
obsahuje alergeny: 03,07

Ovocný čaj s medemNápoj

Čtvrtek 7.10.2021
Polévka s římským hrachemPolévka
obsahuje alergeny: 01a,07,09

Sekaná pečeně s bylinkami, bramborová kaše, dezertOběd
obsahuje alergeny: 01a,03,07

Voda ochucené šťávou z limetek + mléko slazenéNápoj
obsahuje alergeny: 07

Pátek 8.10.2021
Vývar s ovesnými vločkamiPolévka
obsahuje alergeny: 01a,07,09

Svíčková omáčka na smetaně s hovězím masem, domácí houskový knedlíkOběd
obsahuje alergeny: 01a,03,07

Ovocný nápojNápoj



01.10.2021 29.10.2021od do

Pondělí 11.10.2021
Polévka z bilých fazolí s hraškouPolévka
obsahuje alergeny: 01a,07,09

Zapečené špecle s kuřecím masem, sýrem a listovým špenátemOběd
obsahuje alergeny: 01a,03,07

Ovocný nápoj + mléko neochucenéNápoj
obsahuje alergeny: 07

Úterý 12.10.2021
Polévka z hlívy ústřičné se špaldouPolévka
obsahuje alergeny: 01e,07

Jemné dýňové pyré s pečeným tofu a bramboremOběd
Voda ochucené šťávou z pomerančů + mléko slazenéNápoj
obsahuje alergeny: 07

Středa 13.10.2021
Vývar s drožďovými knedlíčkyPolévka
obsahuje alergeny: 01a,03,07,09

Hovězí kýta na paprice s pečenou tarhoní, dezertOběd
obsahuje alergeny: 01a

Ovocný nápojNápoj

Čtvrtek 14.10.2021
Polévka z růžičkové kapustyPolévka
obsahuje alergeny: 01a,07

Treska tmavá (Saithe) na másle, bramborová kaše, salátOběd
obsahuje alergeny: 01a,04,07

Voda ochucené šťávou z limetek + mléko slazenéNápoj
obsahuje alergeny: 07

Pátek 15.10.2021
Polévka řecká s červenými fazolemiPolévka
obsahuje alergeny: 01a,07

Pečené kuřecí stehno na provensálských bylinkách, dušená jasmínová rýžeOběd
obsahuje alergeny: 01a,07

Ovocný nápojNápoj



01.10.2021 29.10.2021od do

Pondělí 18.10.2021
Polévka z vaječné jíškyPolévka
obsahuje alergeny: 01a,03,07,09

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

Ovocný nápojNápoj

Úterý 19.10.2021
Polévka čočková s rajčatovým protlakemPolévka
obsahuje alergeny: 01a,07,09

Holandský řízek, bramborová kaše s petrželkou, salátOběd
obsahuje alergeny: 01a,03,07

Voda ochucená šťávou z pomerančů + mléko slazenéNápoj
obsahuje alergeny: 07

Středa 20.10.2021
Polévka špenátováPolévka
obsahuje alergeny: 01a,03,07

Cizrnové kuličky na paprice, chléb, dezertOběd
obsahuje alergeny: 01a,07

Ovocný nápojNápoj

Čtvrtek 21.10.2021
Polévka kulajda s koprem a smetanouPolévka
obsahuje alergeny: 01a,03,07

Domácí buchtičky s vanilkovým krémem, ovoceOběd
obsahuje alergeny: 01a,03,07

Ovocný čaj - Divoká višeňNápoj

Pátek 22.10.2021
Polévka z červené řepyPolévka
obsahuje alergeny: 01a,07

Krůtí maso v medové marinádě, vařené bramboryOběd
obsahuje alergeny: 01a,07

Voda ochucená šťávou z mandarinek + mléko slazenéNápoj
obsahuje alergeny: 07



01.10.2021 29.10.2021od do

Pondělí 25.10.2021
Polévka bramborováPolévka
obsahuje alergeny: 01a,07,09

Bulgureto se zeleninou sypané sýrem, sterilovaný okurekOběd
obsahuje alergeny: 07

Ovocný nápojNápoj

Úterý 26.10.2021
Polévka hrachová ze SlovenskaPolévka
obsahuje alergeny: 01a,07,09

Rybí prsty z aljašské tresky v preclíkovém obalu, bramborová kaše, salátOběd
obsahuje alergeny: 01a,03,04,07

Voda se šťávou z citronů + slazené mlékoNápoj
obsahuje alergeny: 07

Jídlo je určeno k přímé spotřebě
Změna jídelníčku vyhrazena

01a
01e
03

Seznam alergenů: Obiloviny - pšenice           
Obiloviny - špalda            
Vejce

04 
07 
09

Ryby                          
Mléko                         
Celer


