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Út  1.10. oběd 1 *Krůtí azu po tatarsku, *Špagety, *Šlehaný tvaroh s chia semínky a, *Broskvovým
pyré, *Čaj (sedmero bylin) (A: 01,07,10)

oběd 2 *Krůtí závitek s lučinou na rajčatech, *Těstoviny penne, *Šlehaný tvaroh s chia
semínky a, *Broskvovým pyré, *Čaj (sedmero bylin) (A: 01,07)

Polévka *Fazolajda s ajvarem (A: 01,03,06,07,09)
St  2.10. oběd 1 *Pštrosí vejce, *Bramborová kaše, *Salát rajčatový, *Džus (jablko s hruškou) (A:

01,03,07)
Polévka *Polévka jahodová studená (A: 07)

Čt  3.10. oběd 1 *Kuřecí plátek přírodní, *Rýže kari , *Zeleninový salát, *Čaj černý s citrónem (A: 01)
oběd 2 *Rybí placičky s jogurtovým dresinkem, *Zeleninové hranolky, *Zeleninový salát, *Čaj

černý s citrónem (A: 01,03,04,07,09,10)
Polévka *Polévka dýňová se semínky (A: 01,06,07,08,09)

Pá  4.10. oběd 1 *Vepřová pečeně s kuskus knedlíkem a červeným zelím, *Ovoce, *Čaj (jablko s
ginkgem) (A: 01,03)

Polévka *Polévka špenátová (A: 01,07)
Po  7.10. oběd 1 *Tvarohové noky přelité ovocem a, *Tvarohem, *Čaj (heřmánkový s citrónem) (A:

01,03,07)
oběd 2 *Papriky plněné fazolovou variací s, *Kuskusem, *Sypané sýrem, *Jemný dresink,

*Čaj (heřmánkový s citrónem) (A: 01,06,07)
Polévka *Polévka rajčatová s kukuřicí

Út  8.10. oběd 1 *Tagliatelle se špenátem a lososem, *Džus (jablko s červenou řepou) (A:
01,03,04,07,09,10)

oběd 2 *Srdce na paprikách, *Rýže smažená, *Džus (jablko s červenou řepou) (A: 01,06,07)
Polévka *Polévka zeleninová s pohankou (A: 01,06,07,09)

St  9.10. oběd 1 *Zvěřinový guláš, *Celozrnné knedlíky, *Ovoce, *Čaj (bezový) (A: 01,03,06,07)
Polévka *Polévka česneková (A: 01,03,06,07,09)

Čt  10.10. oběd 1 *Francouzské brambory, *Zelný salát, *Mléko (A: 01,03,07,09)
oběd 2 *Krůtí kuličky s růžičkovou kapustou obalené v ovesných vločkách, *Zelný salát,

*Mléko (A: 01,03,06,07,08,09,11)
Polévka *Polévka hrachová (A: 01,06,07,09)

Pá  11.10. oběd 1 *Rizoto z vepřového masa s černou čočkou, *Zeleninový mix, *Zákusek, *Čaj (černý
rybíz) (A: 01,03,06,07,09,10)

Polévka *Třeboňská kapří polévka (A: 01,04,07,09,10)
Po  14.10. oběd 1 *Cizrna na paprice, *Chléb celozrnný, *Vejce, *Okurky, *Mléko ochucené (toffee) (A:

01,03,06,07,10)
oběd 2 *Lasagne se špenátem a treskou, *Mléko ochucené (toffee) (A: 01,03,04,06,07,09,10)

Polévka *Vývar hovězí (A: 06,09)
Út  15.10. oběd 1 *Krůtí perkelt, *Halušky, *Ovoce, *Džus (mařinka) (A: 01,07)

oběd 2 *Halušky, *Brynzové, *Ovoce, *Džus (mařinka) (A: 01,07)
Polévka *Polévka bramborová s paprikama (A: 01,03,06,07,09)

St  16.10. oběd 1 *Vepřové nudličky s pórkem, *Rýže jasmínová, *Šlehaný banánový tvaroh s kakaem,
*Čaj (černý s citrónem) (A: 01,06,07,08)

Polévka *Chebská kulajda (A: 01,03,07)
Čt  17.10. oběd 1 *Králíčí Karí s peperonátou, *Těstoviny penne, *Kompot, *Čaj (borůvkový) (A: 01,07)

oběd 2 *Celerový salát s ananasem, sýrem a kuřecím masem, *Domácí houstičky se
sezamem, *Čaj (borůvkový) (A: 01,03,07,09)

Polévka *Polévka rybí (A: 01,04,07,09,10)
Pá  18.10. oběd 1 *Kuřecí pečené stehno s nádivkou, *Brambory, *Salát okurkový, *Čaj (černý čaj s

citrónem) (A: 01,03,07)
Polévka *Polévka z hlívy ústřičné (A: 01,07)

Po  21.10. oběd 1 *Dukátové buchtičky s vanilkovým krémem, *Ovoce, *Čaj (sedmero bylin) (A:
01,03,07)

oběd 2 *Bulgur se zeleninou, sušenými rajčaty a sójovými boby, *Ovoce, *Čaj (sedmero bylin)
(A: 06)
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Polévka *Polévka brokolicová (A: 01,03,06,07,09)
Út  22.10. oběd 1 *Hovězí maso v, *Rajské omáčce, *Barevné těstoviny, *Mléko (A: 01,03,07)

oběd 2 *Hovězí salát s křenem, *Mléko (A: 01,03,07,10)
Polévka *Polévka s játrovou rýží (A: 01,03,06,09)

St  23.10. oběd 1 *Kuřecí placičky, *Brambory opékané, *Salát coleslaw, *Čaj (broskev s pomerančem)
(A: 01,03,06,07,09,10)

Polévka *Polévka hráškový krém (A: 01,07)
Čt  24.10. oběd 1 *Rozstřelený ptáček, *Rýže basmati, *Džus ( jablko s černým rybízem) (A:

01,03,06,07,08,10,11)
oběd 2 *Cizrnový salát s tuňákem, *Chléb Naan, *Džus (jablko s černým rybízem) (A:

01,03,04,07,09,10)
Polévka *Kedlubnová polévka (A: 01,07)

Pá  25.10. oběd 1 *Čevabčiči, *Brambory, *Červená řepa, *Jogurt s ovocem, *Čaj (jablko s ginkgem) (A:
01,03,07,10,12)

Polévka *Toskánská luštěninová (A: 01,03,06,09)
Čt  31.10. oběd 1 *Fazolové lusky na kyselo, *Brambory, *Kompot, *Džus (mařinka) (A: 01,03,07)

oběd 2 *Omeleta s, *Mandlovou nádivkou, *Brambory, *Kompot, *Džus (mařinka) (A:
01,03,07)

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

08 
09 
10 
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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.


