
01.11.2021 30.11.2021od do

Pondělí 1.11.2021
Polévka pórková s vaječným kapánímPolévka
obsahuje alergeny: 01a,03,07

Čína s kuřecím masem a zeleninou, čínské nudle, pomerančOběd
obsahuje alergeny: 01a,03,06,09

Ovocný nápojNápoj

Úterý 2.11.2021
Polévka bramborová se sýrem a bylinkamiPolévka
obsahuje alergeny: 01a,03,07,09

Vánočková žemlovka s jablkyOběd
obsahuje alergeny: 01a,03,07

Mléčný cereální nápojNápoj
obsahuje alergeny: 01b,01c,07

Středa 3.11.2021
Polévka z míchané zeleninyPolévka
obsahuje alergeny: 01a,07,09

Vepřové maso po řecku, vařené brambory s pažitkou, řecký salátOběd
Jablečný mošt s meruňkouNápoj

Čtvrtek 4.11.2021
Vývar s rýžovými vločkami, bramborem a zeleninouPolévka
obsahuje alergeny: 07,09

Hovězí kýta s červenými fazolemi, kmínový chléb, dezert - karamelový pudink s piškoty a čokoládovým
zdobením

Oběd

obsahuje alergeny: 01a,07

Voda se šťávou z citronůNápoj

Pátek 5.11.2021
Polévka z červené čočky s hraškouPolévka
obsahuje alergeny: 07,09

Zeleninové placičky s bramborovou kašíOběd
obsahuje alergeny: 01a,03,07

Ovocný nápoj + pistáciové mlékoNápoj
obsahuje alergeny: 07



01.11.2021 30.11.2021od do

Pondělí 8.11.2021
Polévka česneková s bramborem a vejciPolévka
obsahuje alergeny: 03,07,09

Kuřecí prsa na kari se smetanou, pečená tarhoňa, ovoceOběd
obsahuje alergeny: 01a,07

Ovocný nápojNápoj

Úterý 9.11.2021
Polévka fazolováPolévka
obsahuje alergeny: 01a,07,09

Rybí karbenátek z tresky tmavé, bramborová kaše, salátOběd
obsahuje alergeny: 01a,03,04,07

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

Středa 10.11.2021
Polévka dýňová se semínkyPolévka
obsahuje alergeny: 01a,07

Tokáň z hovězí kýty, těstovinová zvířátkaOběd
obsahuje alergeny: 01a

Ovocný nápojNápoj

Čtvrtek 11.11.2021
Polévka pohanková se zeleninouPolévka
obsahuje alergeny: 01a,07,09

Vepřové maso na kmíně s hráškovým pyré, vařené bramboryOběd
obsahuje alergeny: 07

Ovocný nápoj + mléko neochucenéNápoj
obsahuje alergeny: 07

Pátek 12.11.2021
Polévka selská se širokými nudlemi a zeleninouPolévka
obsahuje alergeny: 01a,07,09

Kuřecí nudličky v sýrové omáčce s jasmínovou rýží, dezetOběd
obsahuje alergeny: 01a,07

Ovocný nápojNápoj



01.11.2021 30.11.2021od do

Pondělí 15.11.2021
Polévka krupicová se šlehanými vejciPolévka
obsahuje alergeny: 01a,03,07,09

Rajská omáčka s masovými kuličkami s domácím houskovým knedlíkem, ovoceOběd
obsahuje alergeny: 01a,03,07,09

Ovocný nápojNápoj

Úterý 16.11.2021
Polévka z římského hrachuPolévka
obsahuje alergeny: 01a,03,07,09

Pečené kuřecí stehno po staročesku, šťouchané brambory, dezertOběd
obsahuje alergeny: 07

Voda ochucená medem a šťávou z limetekNápoj

Středa 17.11.2021
Státní svátekPolévka

Čtvrtek 18.11.2021
Polévka jáhlová s míchanou zeleninouPolévka
obsahuje alergeny: 01a,07,09

Vepřový vrabec s hlávkovým zelím a vařenými bramboramiOběd
Ovocný nápoj + slazené mlékoNápoj
obsahuje alergeny: 07

Pátek 19.11.2021
Jemná brokolicová polévkaPolévka
obsahuje alergeny: 01a,03,07

Kuřecí kostičky se zeleninou, pšeničný kus kus, ovoceOběd
obsahuje alergeny: 01a,07

Ovocný nápojNápoj



01.11.2021 30.11.2021od do

Pondělí 22.11.2021
Polévka z kysaného zelí se smetanou a bramboremPolévka
obsahuje alergeny: 01a,07

Rizoto s vepřového masa sypané sýrem, sterilovaný okurek, dezertOběd
obsahuje alergeny: 07

Voda ochucená šťávou z pomerančůNápoj

Úterý 23.11.2021
Hovězí polévka s krupicovými nokyPolévka
obsahuje alergeny: 01a,03,07,09

Jemná hrachová kaše s cibulkou, kmínový chléb, míchaný zeleninový salátOběd
obsahuje alergeny: 01a

Ovocný nápoj + mléko s pistáciovou příchutíNápoj
obsahuje alergeny: 07

Středa 24.11.2021
Polévka s jasmínovou rýží a bylinkamiPolévka
obsahuje alergeny: 01a,07,09

Zapečená cuketa s mletým masem , šťouchané bramboryOběd
obsahuje alergeny: 01a,03,07

Jablečný mošt s červenou řepouNápoj

Čtvrtek 25.11.2021
Polévka s červenými fazolemiPolévka
obsahuje alergeny: 01a,07,09

Domácí makový závin, ovoceOběd
obsahuje alergeny: 01a,03,07

Mléčný cereální nápojNápoj
obsahuje alergeny: 07

Pátek 26.11.2021
Polévka ze zeleného hráškuPolévka
obsahuje alergeny: 01a,03,07

Přírodní kuřecí řízek, bramborová kaše s petrželkouOběd
obsahuje alergeny: 07

Ovocný nápoj + neochucené mlékoNápoj
obsahuje alergeny: 07



01.11.2021 30.11.2021od do

Pondělí 29.11.2021
Polévka hovězí s písmenkyPolévka
obsahuje alergeny: 01a,09

Guláš z vepřové kýty s domácím houskovým knedlíkem, ovoceOběd
obsahuje alergeny: 01a,03,07

Ovocný nápojNápoj

Úterý 30.11.2021
Bramborová polévka se zeleninou a bylinkamiPolévka
obsahuje alergeny: 01a,07,09

Míchaný těstovinový salát s kuřecím masem a čerstvou zeleninou, dezertOběd
obsahuje alergeny: 01a

Ovocný nápojNápoj

Jídlo je určeno k přímé spotřebě
Změna jídelníčku vyhrazena

01a
01b
01c
03

Seznam alergenů: Obiloviny - pšenice           
Obiloviny - žito              
Obiloviny - ječmen            
Vejce

04 
06 
07 
09

Ryby                          
Sójové boby (sója)            
Mléko                         
Celer


