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Po  1.10. oběd 1 *Jáhlová kaše s kakaem a se, *Švestkami, *Ovoce, *Čaj (A: 07)
oběd 2 *Celerový salát s kukuřicí, šunkou a jogurtýnou, *Ovoce, *Čaj (A: 03,09,10)

Polévka Polévka chřestová (A: 01,03)
Út  2.10. oběd 1 *Španělský ptáček, *Rýže, *Zákusek, *Džus (A: 01,03,06,07,08,10,11)

oběd 2 *Cizrnový salát s tuňákem, *Domácí pečivo, *Zákusek, *Džus (A: 01,03,07,10)
Polévka *Bramborová polévka (A: 01,03,09)

St  3.10. oběd 1 *Kuřecí plátek s, *Restovanou zeleninou, *Brambory opékané, *Jogurtový dip, *Čaj (A:
01,03,07)

Polévka *Polévka s játrovými knedlíčky (A: 01,03,06,09)
Čt  4.10. oběd 1 *Pečené kuře na jablkách, *Bramborová kaše, *Mléko (A: 01,03,07)

oběd 2 *Kuskus s jablky, hruškami, medem a ořechy, *Mléko (A: 07,08)
Polévka *Polévka brokolicová (A: 01,03,06,07,09)

Pá  5.10. oběd 1 *Pečená sekaná s hořčicí, *Chléb, *Šlehaný *Banánový tvaroh, *Čaj (A: 01,03,07)
Polévka *Polévka čočková (A: 01,06,07,09)

Po  8.10. oběd 1 *Smažený květák, *Brambory, *Jogurtový dresink, *Mléko (A: 01,03,07)
oběd 2 *Těstoviny Tortelliny se sýrovou omáčkou, *Mléko (A: 01,03,07)

Polévka *Polévka dýňová (A: 01,06,07,08,09)
Út  9.10. oběd 1 *Boloňské, *Špagety s tuňákem, *Ovoce, *Čaj (A: 01,03,04,07,10)

oběd 2 *Krůtí játra po tyrolsku, *Rýže, *Ovoce, *Čaj (A: 01,07,09,10)
Polévka *Polévka hrstková (A: 01,06,07,09)

St  10.10. oběd 1 *Segedínský guláš z krůtího masa, *Houskové knedlíky, *Čaj (A: 01,03,06,07)
Polévka *Polévka zeleninová (A: 01,06,07,09)

Čt  11.10. oběd 1 *Pečené kuře s peperonátou, *Tarhoňa, *Džus (A: 01,06,07,09)
oběd 2 *Těstovinový salát s kuřecím masem, *Džus (A: 01,03,07,10)

Polévka *Polévka kmínová s kapáním (A: 01,03,06,07,09)
Pá  12.10. oběd 1 *Vepřová roláda, *Brambory, *Jogurt s ovocem, *Čaj (A: 01,03,07,10,12)

Polévka *Celerová polévka (A: 01,07,09)
Po  15.10. oběd 1 *Čočka na kyselo, *Vejce, *Chléb, *Okurky, *Ovesná oplatka, *Čaj (A: 01,03,07,10)

oběd 2 *Zapečené žampiony s mozzarellou a cherry rajčátky, *Brambory, *Dresink, *Ovesná
oplatka, *Čaj (A: 01,03,07)

Polévka *Polévka špenátová (A: 01,07)
Út  16.10. oběd 1 *Králík po staročesku, *Brambory šťouchané, *Ovoce, *Mléčný koktejl (A:

01,03,06,07,10)
oběd 2 *Zapečená brokolice s, *Brambory, *Ovoce, *Mléčný koktejl (A: 01,03,06,07)

Polévka *Rybí polévka (A: 01,04,07)
St  17.10. oběd 1 *Hovězí maso s, *Rajskou omáčkou, *Těstoviny, *Čaj (A: 01)

Polévka *Polévka česneková (A: 01,03,06,07,09)
Čt  18.10. oběd 1 *Kuře na divoko, *Bramborový knedlík, *Zelí červené, *Čaj (A: 01,03)

oběd 2 *Karbanátky z rybího filé, *Brambory, *Červená řepa, *Čaj (A: 01,03,04,07)
Polévka *Polévka hrachová (A: 01,06,07,09)

Pá  19.10. oběd 1 *Kuskus s vepřovým masem, černá čočka, *Zelný salát s mrkví, *Džus (A: 06,07,09)
Polévka *Polévka gulášová (A: 01,03,06,07)

Po  22.10. oběd 1 *Tvarohové noky s ovocným přelivem a, *Tvarohem, *Čaj (A: 01,03,07)
oběd 2 *Zapečená ryba po švédsku, *Brambory, *Čaj (A: 01,03,04,07,12)

Polévka *Kedlubnová polévka (A: 01,07)
Út  23.10. oběd 1 *Ratatouille s hovězím masem a bulgurem, *Mléčný koktejl (A: 01,06,07)

oběd 2 *Omeleta se špenátem, *Brambory, *Ovoce, *Zelný salát, *Mléčný koktejl (A:
01,03,06,07,09)

Polévka *Polévka pórková (A: 01,07)
St  24.10. oběd 1 *Vepřové výpečky s, *Brambory, *Špenátem *Ovoce, *Džus (A: 01,03,06,07)

Polévka *S cizrnou (A: 01,06,07,09)
Čt  25.10. oběd 1 *Krůtí plátek s *Hříbkovou omáčkou a těstovinami, *Jogurt s ovocem, *Čaj (A:

01,03,07,10,12)
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oběd 2 *Sýrové placičky s dipem, *Zeleninové hranolky, *Jogurt s ovocem, *Čaj (A:
01,03,07,09,12)

Polévka *Polévka květáková (A: 01,03,06,07,09)
Pá  26.10. oběd 1 *Vepřová kotleta zapečená se šunkou a sýrem, *Bramborová kaše, *Čaj (A: 01,03,07)

Polévka *Polévka kuřecí (A: 01,03,07,09)
St  31.10. oběd 1 *Losos na másle a bylinkách, *Bramborová kaše, *Ovoce, *Čaj (A: 01,03,04,07)

Polévka *Polévka hráškový krém (A: 01,07)
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Seznam alergenů: Obiloviny obsahující lepek    
Vejce                         
Ryby                          
Sójové boby + výrobky z nich  
Mléko

08 
09 
10 
11 
12

Skořápkové plody (mandle..)   
Celer                         
Hořčice                       
Sezamová semena               
Oxid siřičitý a siřičitany

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


