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Jídelní lístek

od do

Po  3.12. oběd 1 *Pstruh na másle, *Brambory šťouchané, *Zeleninová obloha, *Džus (A: 01,03,04,07)
oběd 2 *Zeleninové ražniči, *Brambory šťouchané, *Dip, *Džus (A: 01,03,07)

Polévka *Polévka dýňová se semínky (A: 01,06,07,08,09)
Út  4.12. oběd 1 *Zapečené houbové fleky, Zelný salát, *Čaj s citrónem (A: 01,03,06,07,09)

oběd 2 *Paprikové lodičky s luštěninovou směsí, *Dip, *Zelný salát, *Čaj s citrónem (A:
01,03,06,07,09)

Polévka *Polévka kuřecí (A: 01,03,07,09)
St  5.12. oběd 1 *Maso v mikulášské peřince, *Bramborová kaše, *Salát ledový, *Ovoce, *Mléko

ovocné (A: 01,03,06,07)
Polévka *Polévka Kulajda (A: 01,03,06,07,09)

Čt  6.12. oběd 1 *Špecle s krůtím masem a pažitkou, *Kompot, *Čaj (A: 01,03,06,11)
oběd 2 *Hovězí salát s křenem, *kompot, *Čaj s citrónem (A: 01,03,07,10)

Polévka *Polévka čočková (A: 01,06,07,09)
Pá  7.12. oběd 1 *Vepřová kýta po mexikánsku, *Rýže basmati, *Džus (A: 01,06,07,08,10,11)

Polévka *Polévka zeleninová (A: 01,06,07,09)
Po  10.12. oběd 1 *Dukátové buchtičky s krémem, *Ovoce, *Čaj (A: 01,03,07)

oběd 2 *Celerový salát s ananasem, pórkem a kuřecím masem, *Houstičky, *Ovoce, *Čaj (A:
01,03,07,09)

Polévka *Polévka rybí (A: 01,04,07,09)
Út  11.12. oběd 1 *Vepřový stroganov, *Rýže jasmínová, *Džus (A: 01,06,07,09,10)

oběd 2 *Krůtí játra na cibulce, *Rýže jasmínová, *Džus (A: 01)
Polévka *Polévka drožďová (A: 01,03,06,07,09)

St  12.12. oběd 1 *Boloňské špagety s masem, *Šlehaný tvaroh, *Čaj s citrónem (A: 01,03,07,10)
Polévka *Polévka hrstková (A: 01,06,07,09)

Čt  13.12. oběd 1 *Králík na plechu, *Brambory, *Kompot, *Čaj s citrónem (A: 01,03,07,10)
oběd 2 *Rybí filé v těstíčku, *Bramborová kaše, *Kompot, *Čaj s citrónem (A:

01,03,04,06,07,09,10)
Polévka *Polévka se sýrovým svítkem (A: 01,03,06,07,09)

Pá  14.12. oběd 1 *Vepřová roláda, *Brambory, *Salát, *Mléko (A: 01,03,07,10)
Polévka *Polévka kapustová (A: 01)

Po  17.12. oběd 1 *Červená čočka s mrkví a vajíčkem, *Okurka ster., *Chléb, *Džus (A: 01,03,10)
oběd 2 *Švédský těstovinový salát s lososem, *Zeleninový mix, *Džus (A: 01,03,04,07,09,10)

Polévka *Polévka česneková (A: 01,03,06,07,09)
Út  18.12. oběd 1 *Vepřový plátek na houbách, *Brambory šťouchané, *Kakao (A: 01,03,06,07)

oběd 2 *Kynuté švestkové knedlíky s mákem, *Kakao (A: 01,03,07,12)
Polévka *Polévka bramborová s paprikama (A: 01,03,06,07,09)

St  19.12. oběd 1 *Svíčková na smetaně s brusinkami, *Celozrnné knedlíky, *Ovoce, *Čaj s citrónem (A:
01,03,06,07,08,09,10,11)

Polévka *Polévka s játrovou rýží (A: 01,03,09)
Čt  20.12. oběd 1 *Karbanátek s, *Tvarohem, *Bramborová kaše, *Kompot, *Čaj s citrónem (A: 01,03,07)

oběd 2 *Palačinky s džemem a, *Tvarohem, *Čaj s citrónem, *Kompot (A: 01,03,07,12)
Polévka *Polévka s cizrnou (A: 01,06,07,09)

Pá  21.12. oběd 1 *Kuskus s vepřovým masem a černou čočkou, *Salát zelný s mrkví, *Mléko ovocné (A:
03,06,07)

Polévka *Polévka gulášová (A: 01,03,06,07)
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Seznam alergenů: Obiloviny obsahující lepek    
Vejce                         
Ryby                          
Sójové boby + výrobky z nich  
Mléko
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Skořápkové plody (mandle..)   
Celer                         
Hořčice                       
Sezamová semena               
Oxid siřičitý a siřičitany

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


