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Po  2.12. oběd 1 *Květákové placičky, *Brambory, *Jogurtová tatarka, *Salát okurkový s rajčaty a
semínky, *Mléko (A: 01,03,07,08)

oběd 2 *Smažené žampióny v trojobalu, *Jogurtová tatarka, *Salát okurkový s rajčaty, *Mléko
(A: 01,03,07)

Polévka *Maďarská rybí (A: 01,03,04,07,09,10)
Út  3.12. oběd 1 *Ratatouille s hovězím masem a bulgurem, *Čaj (borůvkový) (A: 01,06,07)

oběd 2 *Restovaná játra na cibulce , *Rýže dušená, *Čaj (borůvkový) (A: 01)
Polévka *Polévka vločková (A: 01,06,07,09)

St  4.12. oběd 1 *Králík na plechu, *Kuskus knedlík, *Červené zelí, *Čaj (černý s citrónem) (A:
01,03,10)

Polévka *Polévka kuřecí (A: 01,03,07,09)
Čt  5.12. oběd 1 *Maso v mikulášské peřince, *Bramborová kaše, *Ovesná oplatka, *Ovoce, *Džus

(jablko s černým rybízem) (A: 01,03,07)
oběd 2 *Treska po lázeňsku, *Bramborová kaše, *Ovesná oplatka, *Ovoce, *Džus (jablko s

černým rybízem) (A: 01,03,04,07,09,10)
Polévka *Polévka špenátová (A: 01,07)

Pá  6.12. oběd 1 *Kuřecí plátek přírodní, *Rýže, *Zeleninová obloha, *Jogurt s ovocem, *Čaj (broskev s
pomerančem) (A: 01,07,12)

Polévka *Polévka fazolová (A: 01,06,07,09)
Po  9.12. oběd 1 *Bramborové šišky s mákem, *Ovoce, *Mléko ochucené (A: 01,03,05,06,07,08)

oběd 2 *Omeleta se špenátem a sýrem, *Brambory, *Zelný salát s fazolí, *Ovoce, *Mléko
ochucené (A: 01,03,06,07)

Polévka *Polévka gulášová (A: 01,03,06,07)
Út  10.12. oběd 1 *Pražská roláda, *Rýže, *Čaj (sedmero bylin) (A: 01,03,06,07,08,10,11)

oběd 2 *Jelení ragú se, *Sušenými švestkami, *Rýže, *Čaj (sedmero bylin) (A: 09,12)
Polévka *Polévka drožďová (A: 01,03,06,07,09)

St  11.12. oběd 1 *Segedínský guláš, *Celorznné knedlíky, *Mléko (A: 01,03,06,07)
Polévka *Polévka s cizrnou (A: 01,06,07,09)

Čt  12.12. oběd 1 *Mahi mahi na másle, *Bramborová kaše, *Kedlubnový salát, *Čaj (heřmánkový) (A:
01,03,04,07)

oběd 2 *Lasagne se sójovým masem a sýrem, *Kedlubnový salát, *Čaj (heřmánkový) (A:
01,03,06,07,10)

Polévka *Polévka brokolicová (A: 01,03,06,07,09)
Pá  13.12. oběd 1 *Tarhoňa s kuřecím masem na houbách, *Banánový tvaroh s kiwi a ořechy, *Džus

(jablko s hruškou) (A: 01,03,06,07,08)
Polévka *Italská rajčatová s mozzarellou a bazalkou (A: 01,06,07,09)

Po  16.12. oběd 1 *Čočka na kyselo s, *Vejci, *Okurka, *Chléb, *Mléko, (A: 01,03,07,10)
oběd 2 *Salát z červené řepy s cizrnou a lososem, *Chléb tmavý, *Mléko (A: 01,04,07,09,10)

Polévka *Polévka česneková (A: 01,03,06,07,09)
Út  17.12. oběd 1 *Boloňské špagety, *Džus (mařinka) (A: 01,03,07,10)

oběd 2 *Květák s vejci jako mozeček, *Brambory m.m., *Salát z červené řepy, *Džus
(mařinka) (A: 01,03,07)

Polévka *Polévka dýňová se semínky (A: 01,06,07,08,09)
St  18.12. oběd 1 *Kuře na paprice, *Kolínka, *Ovoce, *Čaj (jablko s ginkgem) (A: 01,07)

Polévka *Polévka rybí (A: 01,04,07,09,10)
Čt  19.12. oběd 1 *Krůtí maso se špenátem, *Brambory šťouchané, *Kompot, *Čaj (černý čaj s citrónem)

(A: 01,03,07)
oběd 2 *Krůtí závitek se špenátem, *Brambory šťouchané, *Kompot, *Čaj (černý čaj s

citrónem) (A: 01,03,07)
Polévka *Toskánská luštěninová (A: 01,03,06,09)

Pá  20.12. oběd 1 *Rizoto s masem, *Zelný salát s ananasem, *Mléko ochucené (A: 06,07,08,09)
Polévka *Polévka bramborová (A: 01,06,07,09)
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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.


