
02.09.2019 30.09.2019
Jídelní lístek

od do

Po  2.9. oběd 1 *Rizoto s vepřovým masem a zeleninou, *Červená řepa, *Džus (A: 06,07,09)
Polévka *Polévka špenátová (A: 01,07)

Út  3.9. oběd 1 *Krůta na česneku, *Bramborové knedlíky, *Zelí, *Čaj (A: 01,03)
Polévka *Polévka s cizrnou (A: 01,06,07,09)

St  4.9. oběd 1 *Kuřecí maso s jemnou sýrovou omáčkou (tavený sýr, eidam, niva), *Špecle, *Čaj (A:
01,03,06,07,10)

Polévka *Polévka rybí (A: 01,04,07,09,10)
Čt  5.9. oběd 1 *Králík po staročesku, *Brambory šťouchané, *Salát zeleninový, *Čaj (A: 01,03,07,10)

Polévka *Polévka jahodová studená (A: 07)
Pá  6.9. oběd 1 *Fazole v tomatové omáčce s, *Vepřovým masem, *Špagety, *Ovoce, *Mléko (A:

01,03,07)
Polévka *Polévka zeleninová s pohankou (A: 01,06,07,09)

Po  9.9. oběd 1 *Alpský knedlík (povidla, mák) s vanilkovým krémem, *Čaj (A: 01,03,05,07,08)
oběd 2 *Zeleninová jehla (žampiony, sušená rajčata, rajčata, papriky, cuketa), *Brambory,

*Dresink, *Čaj (A: 01,03,07,09,10)
Polévka *Polévka česneková (A: 01,03,06,07,09)

Út  10.9. oběd 1 *Kuřecí řízek smažený se sezamem, *Bramborová kaše, *Okurky, *Čaj (A:
01,03,07,10)

oběd 2 *Kuřecí plátek v mandlové krustě, *Bramborová kaše, *Okurky, *Čaj (A:
01,03,07,09,10)

Polévka *Polévka brokolicová (A: 01,03,06,07,09)
St  11.9. oběd 1 *Králík po kanadsku, *Rýže jasmínová, *Jogurt s ovocem, *Čaj (A: 06,07,12)

Polévka *Toskánská luštěninová (A: 01,03,06,09)
Čt  12.9. oběd 1 *Zapečené těstoviny s vepřovým masem a brokolicí, *Zelný salát, *Mléko ochucené

(A: 01,03,06,07,09)
oběd 2 *Zapečené těstoviny s treskou a brokolicí, *Zelný salát, *Mléko ochucené (A:

01,03,04,06,07,09,10)
Polévka *Polévka vločková (A: 01,06,07,09)

Pá  13.9. oběd 1 *Hovězí na kapustě s, *Brambory, *Kompot, *Džus (A: 01,03,07)
Polévka *Polévka hovězí s játrovými knedlíčky (A: 01,03,06,09)

Po  16.9. oběd 1 *Čočka na kyselo s, *Vejci, *Okurky, *Celozrnné pečivo, *Čaj (A: 01,03,07,10)
oběd 2 *Bulgurové krokety s tuňákem, *Salát, *Dresink, *Čaj (A: 01,03,04,07,09,10)

Polévka *Polévka gulášová (A: 01,03,06,07)
Út  17.9. oběd 1 *Sekaný špalíček s cizrnou, *Rýže basmati, *Salát zeleninový, *Džus (A: 01,03,07,10)

oběd 2 *Boloňské lasagne s vepřovým masem, *Salát zeleninový, *Džus (A: 01,03,07,10)
Polévka *Polévka pórková (A: 01,07)

St  18.9. oběd 1 *Kuřecí steak s, *Tarhoňou, *Zeleninová obloha, *Tvarohový dezert "Míša", *Čaj (A:
01,03,06,07,09)

Polévka *Polévka fazolová (A: 01,06,07,09)
Čt  19.9. oběd 1 *Holandský řízek, *Bramborová kaše, *Ovoce, *Čaj (A: 01,03,07)

oběd 2 *Pečená treska s krustou z kukuřičných lupínků, *Bramborová kaše, *Ovoce, *Čaj (A:
01,03,04,06,07,09,10)

Polévka *Kedlubnová polévka (A: 01,07)
Pá  20.9. oběd 1 *Kuře na paprice, *Těstoviny penne, *Kompot, *Káva bílá (A: 01,07)

Polévka *Polévka z farmářského trhu (A: 01,07,09)
Po  23.9. oběd 1 *Jáhlová kaše se, *Švestkami a, *Kakaem, *Mléko (A: 07)

oběd 2 *Zeleninové ragú s, *Jáhlovými kroketami, *Mléko (A: 03,07)
Polévka *Italská rajčatová s mozzarellou a bazalkou (A: 01,06,07,09)

Út  24.9. oběd 1 *Pečené paličky na jablkách, *Brambory opékané, *Džus (A: 01,03,07)
oběd 2 *Kuřecí paličky v polentové krustě, *Brambory opékané, *Džus (A: 01,03,07)

Polévka *Polévka z duo mrkve (A: 01,03,06,07,09)
St  25.9. oběd 1 *Srdce na smetaně, *Celozrnný knedlík ze špaldové mouky, *Ovoce, *Čaj (A:

01,03,06,07,08,09,10,11)
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Polévka *Polévka hrstková (A: 01,06,07,09)
Čt  26.9. oběd 1 *Mahi mahi (mořská ryba) na másle, *Bramborová kaše, *Salát zeleninový, *Čaj (A:

01,03,04,07,10)
oběd 2 *Cuketové karbanátky s kukuřičnou strouhankou, *Bramborová kaše, *Čaj, *Salát

zeleninový (A: 01,03,07,10)
Polévka *Polévka hrstková (A: 01,06,07,09)

Pá  27.9. oběd 1 *Vepřová kýta po mexikánsku, *Kuskus, *Jogurt s ovocem, *Čaj (A:
01,06,07,08,10,11,12)

Polévka *Polévka bramborová s paprikami (A: 01,03,06,07,09)
Po  30.9. oběd 1 *Smažený květák, *Brambory, *Tatarská omáčka, *Salát okurkový, *Mléko ochucené

(A: 01,03,06,07)
oběd 2 *Luštěninové rizoto s kroupami, *Salát okurkový, *Mléko ochucené (A: 06,07)

Polévka *Polévka kuřecí s nudlemi (A: 01,03,07,09)

01 
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05 
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07

Seznam alergenů: Obiloviny obsahující lepek    
Vejce                         
Ryby                          
Jádra podzemnice olejné       
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.


