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Út  1.9. oběd 1 *Jáhlová kaše s, *Ovocem a skořicí, *Čaj (A: 07)
Polévka *Polévka zeleninová s nudlemi (A: 01,06,07,09)

St  2.9. oběd 1 *Bulgurové rizoto z kuřecího masa, *Džus (A: 07)
Polévka *Polévka čočková (A: 01,06,07,09)

Čt  3.9. oběd 1 *Vepřové výpečky na česneku, *Bramborové knedlíky, *Zelí, *Čaj (A: 01,03)
Polévka *Polévka jahodová studená (A: 07)

Pá  4.9. oběd 1 *Boloňské špagety s tuňákem, *Čaj (A: 01,03,04,07,09,10)
Polévka *Polévka pórková (A: 01,07)

Po  7.9. oběd 1 *Květák smažený s, *Brambory, *Tzatziky, *Mléko ovocné (A: 01,03,04,06,07,09,10)
oběd 2 *Smažená brokolice v cizrnovém těstíčku, *Tzatziky, *Mléko ovocné (A:

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

Út  8.9. oběd 1 *Pražská roláda s, *Rýží, *Ovoce, *Čaj (A: 01,03,06,07,08,10,11)
oběd 2 *Celerový salát s ananasem a kuřecím masem, *Domácí houstičky se sezamem, *Čaj

(A: 01,03,07,09)
Polévka *Polévka z duo mrkve (A: 01,03,06,07,09)

St  9.9. oběd 1 *Rajská omáčka s, *Tarhoňou a, *Vepřovými kuličkami, *Čaj (A: 01)
Polévka *Polévka s fazolovými lusky (A: 01,06,07,09)

Čt  10.9. oběd 1 *Tilápie na másle s bylinkami, *Bramborová kaše, *Zeleninový salát, *Džus (A:
01,03,04,07,10)

oběd 2 *Cizrna na žampiónech, *Brambory, *Zeleninový salát, *Džus (A: 01,03,07,10)
Polévka *Polévka kapustová (A: 01)

Pá  11.9. oběd 1 *Tagliatelle se smetanovým špenátem a kuřecím masem, *Čaj (A: 01,07)
Polévka *Polévka hrstková (A: 01,06,07,09)

Po  14.9. oběd 1 *Čočka na kyselo s, *Chlébem, *Zelný salát s mrkví a kukuřicí, *Čaj (A: 01,07,09,10)
oběd 2 *Lasagne s treskou, *Zelný salát s mrkví a kukuřicí, *Čaj (A: 01,03,04,06,07,09,10)

Polévka *Polévka česneková (A: 01,03,06,07,09)
Út  15.9. oběd 1 *Marinované kuřecí nudličky, *Restovaná zelenina, *Rýže, *Mléko (A: 03,07)

oběd 2 *Paprikový lusk plněný vepřovým masem, *Rýže, *Mléko (A: 01,03,06,07,09)
Polévka *Polévka květáková (A: 01,03,06,07,09)

St  16.9. oběd 1 *Srdce na smetaně s brusinkami se, *Špaldovými knedlíky, *Ovoce, *Čaj (A:
01,03,06,07,08,09,10,11)

Polévka *Polévka z farmářského trhu (A: 01,07,09)
Čt  17.9. oběd 1 *Vepřové maso na kapustě, *Brambory, *Čaj (A: 01,03,07)

oběd 2 *Knedlíky švestkové z bramborového těsta sypané perníkem, *Čaj s citrónem (A:
01,03,07)

Polévka *Polévka dýňová se semínky (A: 01,06,07,08,09)
Pá  18.9. oběd 1 *Šunkafleky (vepřové maso), *Okurky, *Šlehaný tvaroh s, *Ovocným pyré, *Čaj (A:

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

Po  21.9. oběd 1 *Dukátové buchtičky s vanilkovým krémem, *Ovoce, *Čaj (A: 01,03,07)
oběd 2 *Brokolicové placičky s, *Polentovou kaší, *Ovoce, *Čaj (A: 01,03,07)

Polévka *Polévka vločková (A: 01,06,07,09)
Út  22.9. oběd 1 *Holandský řízek, *Bramborová kaše, *Červená řepa, *Čaj (A: 01,03,07)

oběd 2 *Karbanátek z míchaných vajec, *Brambory, *Červená řepa, *Čaj (A:
01,03,06,07,08,11)

Polévka *Polévka hrachová (A: 01,06,07,09)
St  23.9. oběd 1 *Hovězí guláš, *Těstoviny, *Čaj (A: 01,06,07)

Polévka *Polévka zeleninová s pohankou (A: 01,06,07,09)
Čt  24.9. oběd 1 *Omáčka koprová s, *Vejcem, *Brambory, *Mléko (A: 01,03,06,07,09)

oběd 2 *Rybí placičky s jogurtem, *Brambory, *Dresink, *Salát, *Mléko (A: 01,03,04,07,09,10)
Polévka *Polévka špenátová (A: 01,07)

Pá  25.9. oběd 1 *Kuřecí steak po kanadsku, *Rýže, *Tvarohový dezert "Míša", *Čaj (A: 06,07)
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Polévka *Celerová polévka s, *Brambory (A: 01,03,07,09)
Út  29.9. oběd 1 *Pečené kuře s nádivkou, *Brambory, *Jogurt s ovocem, *Čaj (A: 01,03,07,12)

oběd 2 *Treska v mandlové krustě, *Brambory, *Jogurt s ovocem, *Čaj (A:
01,03,04,07,09,10,12)

Polévka *Polévka kmínová s kapáním (A: 01,03,06,07,09)
St  30.9. oběd 1 *Krůtí plátek, *Těstovinový salát, *Čaj (A: 01,03,07,09,10)

Polévka *Bramborová polévka s paprikou (A: 01,03,06,07,09)
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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.


