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Středa 1.12.2021
Bramborová polévka se zeleninou a bylinkamiPolévka
obsahuje alergeny: 01a,07,09

Míchaný těstovinový salát s kuřecím masem a čerstvou zeleninouOběd
obsahuje alergeny: 01a

Jahodový ovocný nápojNápoj

Čtvrtek 2.12.2021
Polévka hrachová s opečenou houskou na máslePolévka
obsahuje alergeny: 01a,07,09

Kuřecí nudličky v hříbkové omáčce, jasmínová rýžeOběd
obsahuje alergeny: 01a,07

Ovocný nápoj malinovýNápoj

Pátek 3.12.2021
Zeleninová polévka s vejciPolévka
obsahuje alergeny: 01a,03,07,09

Čevabčiči s hořčicí a cibulí, vařené bramboryOběd
obsahuje alergeny: 01a,03,07,10

Voda se šťávou z citronů + slazené mléko s příchutí pistácieNápoj
obsahuje alergeny: 07



01.12.2021 22.12.2021od do

Pondělí 6.12.2021
Polévka s červenou čočkouPolévka
obsahuje alergeny: 01a,07,09

Zapečené celozrnné těstoviny s mletým masem a zeleninou, ovoceOběd
obsahuje alergeny: 01a,03,07,09

Ovocný nápojNápoj

Úterý 7.12.2021
Pórková polévka s vaječným kapánímPolévka
obsahuje alergeny: 01a,03,07

Pečené kuřecí stehno se šťouchanými bramborami, salát z čínského zelíOběd
obsahuje alergeny: 07

Ovocný nápojNápoj

Středa 8.12.2021
Hovězí polévka s rýžovými vločkamiPolévka
obsahuje alergeny: 07,09

Krůtí prsa se zeleninou, pšeničný kus kusOběd
obsahuje alergeny: 01a,07

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

Čtvrtek 9.12.2021
Polévka z vaječné jíšky s bylinkamiPolévka
obsahuje alergeny: 01a,03,07,09

Hovězí kýta s červenými fazolemi, kmínový chlébOběd
obsahuje alergeny: 01a

Ovocný nápojNápoj

Pátek 10.12.2021
Polévka zeleninová s drožďovými knedlíčkyPolévka
obsahuje alergeny: 01a,03,07,09

Vepřový vrabec se špenátem a vařenými bramboramiOběd
obsahuje alergeny: 01a,03,07

Voda ochucená šťávou z pomerančů + neochucené mlékoNápoj
obsahuje alergeny: 07
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Pondělí 13.12.2021
Polévka z míchaných luštěninPolévka
obsahuje alergeny: 01a,07,09

Hamburská vepřová kýta, domácí houskový knedlíkOběd
obsahuje alergeny: 01a,03,07,09,10

Ovocný nápojNápoj

Úterý 14.12.2021
Tradiční gulášová polévkaPolévka
obsahuje alergeny: 01a

Jáhlová kaše s ovocemOběd
obsahuje alergeny: 01a,07

Ovocný čaj divoká višeňNápoj

Středa 15.12.2021
Polévka kapustová se slaninouPolévka
obsahuje alergeny: 01a,07

Smažené rybí filé, brambory s cibulkou, salátOběd
obsahuje alergeny: 01a,03,04,07

Ovocný nápojNápoj

Čtvrtek 16.12.2021
Hovězí vývar s rýžovými nudlemi a zeleninouPolévka
obsahuje alergeny: 07,09

Stroganov z hovězí kýty, jasmínová rýžeOběd
obsahuje alergeny: 01a,07

Voda ochucená šťávou z pomerančůNápoj

Pátek 17.12.2021
Polévka cizrnová s bylinkamiPolévka
obsahuje alergeny: 01a,07,09

Mletý holandský řízek se sýrem, bramborová kaše s kudrnkouOběd
obsahuje alergeny: 01a,03,07

Ovocný nápoj + ochucené kefírové mlékoNápoj
obsahuje alergeny: 07
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Pondělí 20.12.2021
Zeleninová polévkaPolévka
obsahuje alergeny: 01a,07,09

Milánské bezmasé špagety sypané sýrem, ovoceOběd
obsahuje alergeny: 01a,07

Ovocný nápoj + neochucené mlékoNápoj
obsahuje alergeny: 07

Úterý 21.12.2021
Polévka z barevných fazolí s hraškouPolévka
obsahuje alergeny: 07,09

Vepřová kýta na kmíně, zeleninové hranolky, vařené bramboryOběd
obsahuje alergeny: 07,09

Voda se šťávou z pomerančůNápoj

Středa 22.12.2021
Smetanová polévka kulajda s vejci a bramboremPolévka
obsahuje alergeny: 01a,03,07

Směs masa dvou barev - kuřecí prsa a vepřová kýta s dušenou rýžíOběd
obsahuje alergeny: 01a

Ovocný nápojNápoj

Jídlo je určeno k přímé spotřebě
Změna jídelníčku vyhrazena
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