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Po  3.9. oběd 1 *Rizoto s masem, *Zelenina, *Okurky, *Džus (A: 03,06,07,09,10)
Polévka *Polévka gulášová (A: 01,03,06,07)

Út  4.9. oběd 1 *Vepřový řízek, *Brambory, *Salát mrkvový, *Čaj (A: 01,03,07)
Polévka *Polévka čočková (A: 01,06,07,09)

St  5.9. oběd 1 *Krůta na česneku, *Bramborové knedlíky, *Zelí, *Ovoce, *Čaj (A: 01,03)
Polévka *Polévka zeleninová (A: 01,06,07,09)

Čt  6.9. oběd 1 *Kuřecí steak na, *Restované zelenině, *Brambory opékané, *Jogurtový dresink,
*Mléko ovocné (A: 01,03,06,07,09,10)

Polévka *Polévka rybí (A: 01,04,07,09)
Pá  7.9. oběd 1 *Pražská hovězí roláda, *Rýže, *Jogurt s, *Ovocem, *Čaj (A: 01,03,07,09,10)

Polévka *Polévka květáková (A: 01,03,06,07,09)
Po  10.9. oběd 1 *Dukátové buchtičky s krémem, *Ovoce, *Kakao (A: 01,03,07)

oběd 2 *Zapečená rajčata a, *Zapečené papriky s kuskusem, *Dresink, *Ovoce, *Kakao (A:
01,03,07,09)

Polévka *Polévka zeleninová s pohankou (A: 01,06,07,09)
Út  11.9. oběd 1 *Vepřová kýta po mexikánsku, *Rýže, *Šlehaný tvaroh, *Čaj (A: 06,07)

oběd 2 *Červená čočka se, *Sázeným vejcem, *Okurky, *Šlehaný tvaroh, *Čaj (A:
01,03,07,10)

Polévka *Polévka pórková (A: 01,07)
St  12.9. oběd 1 *Králík na plechu, *Brambory, *Salát rajčatový, *Sirup (A: 01,03,07,10)

Polévka *Polévka s játrovou rýží (A: 01,03,06,09)
Čt  13.9. oběd 1 *Kuře na paprice, *Těstoviny penne, *Zákusek, *Mléko (A: 01,03,07)

oběd 2 *Zapečené těstoviny s treskou, *Salát zeleninový, *Mléko (A: 01,03,04,06,07)
Polévka *Polévka brokolicová (A: 01,03,06,07,09)

Pá  14.9. oběd 1 *Holandský řízek, *Bramborová kaše domácí, *Okurky, *Čaj (A: 01,03,07,10)
Polévka *Polévka fazolová s fazolkami (A: 01,06,07,09)

Po  17.9. oběd 1 *Cizrna s kuřecím masem, *Chléb, *Ovoce, *Mléko (A: 01,07)
oběd 2 *Brokolicové placičky, *Polentová kaše, *Ovoce, *Mléko (A: 01,03,07)

Polévka *Polévka z duo mrkve
Út  18.9. oběd 1 *Vepřový plátek po švýcarsku, *Brambory šťouchané, *Čaj (A: 01,03,07)

oběd 2 *Květákové bochánky, *Brambory šťouchané, *Čaj (A: 01,03,07)
Polévka *Polévka zelná (A: 01,03,07)

St  19.9. oběd 1 *Kuřecí stehno pečené na, *Zelenině, *Rýže, *Kompot, *Čaj (A: 03,07,09,10)
Polévka *Polévka hrstková (A: 01,06,07,09)

Čt  20.9. oběd 1 *Treska na másle s bylinkami, *Bramborová kaše, *Salát okurkový, *Sirup (A:
01,03,04,07)

oběd 2 *Těstovinový salát s lososem a vajíčkem, *Houstičky domácí, *Sirup (A: 01,03,07,10)
Polévka *Celerová polévka (A: 01,07,09)

Pá  21.9. oběd 1 *Špagety s masovými kuličkami, *Jogurt s, *Ovocem, *Čaj (A: 01,03,06,07,09,12)
Polévka *Polévka z vaječné jíšky (A: 01,03,06,07,09)

Po  24.9. oběd 1 *Lívance s ovocem a, *Tvarohem, *Mléko (A: 01,03,06,07)
oběd 2 *Zeleninové ragú, *Jáhlové krokety, *Dresink, *Mléko (A: 03,07)

Polévka *Polévka špenátová (A: 01,07)
Út  25.9. oběd 1 *Špecle s krůtím masem a pažitkou, *Ovoce, *Sirup (A: 01,03,06,11)

oběd 2 *Lasagne s masem, *Ovoce, *Sirup (A: 01,03,07,10)
Polévka *Polévka bramborová s paprikami (A: 01,03,06,07,09)

St  26.9. oběd 1 *Svíčková na smetaně s brusinkami, *Houskové knedlíky, *Čaj (A: 01,03,07,09)
Polévka *Polévka česneková (A: 01,03,06,07,09)

Čt  27.9. oběd 1 *Kuřecí mls, *Bramborová kaše, *Červená řepa, *Čaj (A: 01,03,07,09,10,11)
oběd 2 *Bulgurové krokety s tuňákem, *Bramborová kaše, *Salát z červené řepy, *Čaj (A:

01,03,04,07)
Polévka *Polévka s cizrnou (A: 01,06,07,09)
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Seznam alergenů: Obiloviny obsahující lepek    
Vejce                         
Ryby                          
Sójové boby + výrobky z nich  
Mléko
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Celer                         
Hořčice                       
Sezamová semena               
Oxid siřičitý a siřičitany

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


