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Pá  1.11. oběd 1 *Bramborové knedlíky se šunkou a, *Zelím, *Mléko (A: 01,03,07)
Polévka *Polévka květáková (A: 01,03,06,07,09)

Po  4.11. oběd 1 *Lívance s ovocem a tvarohovým krémem, *Mléko (A: 01,03,06,07)
oběd 2 *Květákové placičky s nivou, *Brambory *Dip, *Mléko (A: 01,03,07)

Polévka *Maďarská rybí (A: 01,03,04,07,09,10)
Út  5.11. oběd 1 *Holandský řízek, *Bramborová kaše, *Salát zeleninový, *Dip, *Čaj (černý s citrónem)

(A: 01,03,07)
oběd 2 *Kuskusové koule se sýrem, *Salát zeleninový, *Čaj (černý s citrónem) (A: 01,03,07)

Polévka *Z řapíkatého celeru s dýňovými semínky (A: 07,08,09)
St  6.11. oběd 1 *Svíčková na smetaně, *Celorznný knedlík, *Čaj (heřmánkový) (A:

01,03,06,07,08,09,10,11)
Polévka *Polévka zeleninová s pohankou (A: 01,06,07,09)

Čt  7.11. oběd 1 *Zapečené těstoviny s kuřecím masem, *Zelný salát, *Ovoce, *Džus (jablko s černým
rybízem) (A: 01,03,06,07,12)

oběd 2 *Pirožky s masovou směsí, *Zelný salát, *Ovoce, *Džus (jablko s černým rybízem) (A:
01,03,07,12)

Polévka *Polévka vločková (A: 01,06,07,09)
Pá  8.11. oběd 1 Vepřová roláda, *Rýže, *Kedlubnový salát, *Čaj (jablko s ginkgem) (A: 01,03,06,07)

Polévka *Polévka čočková s kroupami (A: 01,07,09)
Po  11.11. oběd 1 *Fazolový guláš s tuňákem a špagetami, *Čaj (broskvový s pomerančem) (A: 01,07)

oběd 2 *Salátový mix s cherry rajčaty, vejci a vlašskými ořechy, *Domácí houstičky s quinoou,
*Čaj (broskvový s pomerančem) (A: 01,03,07,08)

Polévka *Polévka zelná (A: 01,03,07)
Út  12.11. oběd 1 *Kuřecí kung - pao s arašídy, *Rýže basmati, *Ovoce, *Mléko ochucené (vanilka) (A:

03,06,07)
oběd 2 *Kynuté knedlíky švestkové s mákem, *Ovoce, *Mléko ochucené (vanilka) (A:

01,03,06,07)
Polévka *Polévka pórková (A: 01,07)

St  13.11. oběd 1 *Vepřové kotletky ve sladkokyselém glazé, *Brambory šťouchané, *Zeleninová obloha,
*Čaj (sedmero bylin) (A: 01,03,07)

Polévka *Polévka s cizrnou (A: 01,06,07,09)
Čt  14.11. oběd 1 *Kuřecí stehno pečené, *Těstoviny, *Jogurt s ovocem, *Čaj (borůvkový) (A: 01,07,12)

oběd 2 *Zapečené těstoviny s treskou a sýrem, *Jogurt s ovocem, *Čaj (borůvkový) (A:
01,03,04,06,07,09,10,12)

Polévka *Polévka kmínová s kapáním (A: 01,03,06,07,09)
Pá  15.11. oběd 1 *Krůtí kostky po staročesku, *Brambory, *Dušená jablka s krémem, *Džus (mařinka)

(A: 01,03,07,10,12)
Polévka *Polévka bramborová s paprikami (A: 01,03,06,07,09)

Po  18.11. oběd 1 *Bavorské vdolky, *Ovoce, *Kakao (A: 01,03,07)
oběd 2 *Rajčata zapečená s čočkovým kuskusem a mozzarellou, *Jemný dresink, *Ovoce,

*Kakao (A: 03,07,09)
Polévka *Třeboňská kapří polévka (A: 01,04,07,09,10)

Út  19.11. oběd 1 *Vepřový steak na pečené zelenině, *Brambory opékané, *Tzatziki, *Džus (jablko s
mrkví) (A: 01,03,07)

oběd 2 *Treska v bylinkovém těstíčku, *Brambory opékané, *Tzatziki, *Džus (jablko s mrkví)
(A: 01,03,04,07,09,10)

Polévka *Polévka fazolová krémová (A: 01,07,09)
St  20.11. oběd 1 *Krůtí maso na česneku, *Bramborové knedlíky, *Zelí, *Čaj (černý s citrónem) (A:

01,03)
Polévka *Polévka s játrovou rýží (A: 01,03,06,09)

Čt  21.11. oběd 1 *Hovězí na žampionech, *Rýže hrášková, *Šlehaný tvaroh "Míša", *Čaj (černý s
citŕonem) (A: 01,07,10,12)

oběd 2 *Hovězí nudličky na cibulce, *Rýže, *Šlehaný tvaroh "Míša", *Čaj (černý s citrónem)
(A: 01,07)
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Polévka *Polévka drožďová (A: 01,03,06,07,09)
Pá  22.11. oběd 1 *Drůbeží řízek smažený, *Brambory šťouchané, *Kompot, *Čaj (borůvkový) (A:

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

Po  25.11. oběd 1 *Špecle s bezmasým boloňským ragú sypané sýrem, *Ovoce, *Čaj (sedmero bylin) (A:
01,03,07,10)

oběd 2 *Kaše z ovesných vloček se skořicí a, *hruškami, *Ovoce, *Čaj (sedmero bylin) (A:
01,07)

Polévka *Celerová polévka s bramborem (A: 01,07,09)
Út  26.11. oběd 1 *Pstruh s glazovanou mrkvičkou a medovou omáčkou, *Brambory, *Čaj (jablko s

ginkgem) (A: 01,03,04,07,10)
oběd 2 *Brokolicové placičky, *Polentová kaše, *Mléko (A: 01,03,07)

Polévka *Polévka česneková (A: 01,03,06,07,09)
St  27.11. oběd 1 *Kuřecí steak po kanadsku, *Rýže jasmínová, *Kompot, *Čaj (heřmánkový) (A: 06,07)

Polévka *Polévka z fazolových lusků (A: 01,03,07)
Čt  28.11. oběd 1 *Pečený telecí karbanátek, *Bramborová kaše, *Mléko ochucené (ostružina s černým

rybízem) (A: 01,03,06,07)
oběd 2 *Sekaná  pečeně s, *Fazolovým salátem, *Mléko ochucené (ostružina s černým

rybízem) (A: 01,03,06,07,10)
Polévka *Polévka špenátová (A: 01,07)

Pá  29.11. oběd 1 *Zapečené krůtí medailonky s brokolicí a sýrem, *Tarhoňa, *Jogurt s ovocem, *Džus
(jablo s hruškou) (A: 01,03,07,12)

Polévka *Polévka hrstková (A: 01,06,07,09)
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Seznam alergenů: Obiloviny obsahující lepek    
Vejce                         
Ryby                          
Sójové boby + výrobky z nich  
Mléko

08 
09 
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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.


