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Po  2.11. oběd 1 *Bramborové šišky s mákem, *Kakao, *Ovoce (A: 01,03,05,07,08)
oběd 2 NEVAŘÍ SE

Polévka *Polévka hrstková (A: 01,06,07,09)
Út  3.11. oběd 1 *Kuřecí kousky na kurkumě, *Rýže, *Šlehaný tvaroh "Míša", *Džus (A: 07)

oběd 2 NEVAŘÍ SE
Polévka *Polévka houbová

St  4.11. oběd 1 *Krůta po staročesku, *Brambory, *Kompot, *Čaj (A: 01,03,07,10)
Polévka *Polévka brokolicová (A: 01,03,06,07,09)

Čt  5.11. oběd 1 *Špagety se smetanovým špenátem a lososem, *Čaj (A: 01,03,04,07,09,10)
oběd 2 NEVAŘÍ SE

Polévka *Polévka bramborová (A: 01,06,07,09)
Pá  6.11. oběd 1 *Vepřový řízek smažený, *Bramborový salát, *Čaj (A: 01,03,07,09,10)

Polévka *Polévka zeleninová s pohankou (A: 01,06,07,09)
Po  9.11. oběd 1 *Vegetariánský karbanátek, *Brambory, *Kompot, *Čaj (A: 01,03,06,07,09)

oběd 2 NEVAŘÍ SE
Polévka *Polévka s játrovou rýží (A: 01,03,06,09)

Út  10.11. oběd 1 *Kuře na paprice, *Těstoviny, *Čaj (A: 01,07)
oběd 2 NEVAŘÍ SE

Polévka *Polévka česneková (A: 01,03,06,07,09)
St  11.11. oběd 1 *Čína s arašídy, *Rýže, *Ovoce, *Džus (A: 03,07)

Polévka *Polévka fazolová krémová (A: 01,07,09)
Čt  12.11. oběd 1 *Ratatouille s hovězím masem a bulgurem, *Mléko (A: 01,06,07)

oběd 2 NEVAŘÍ SE
Polévka *Polévka drožďová (A: 01,03,06,07,09)

Pá  13.11. oběd 1 *Pečený krůtí karbanátek, *Bramborová kaše, *Jogurt s ovocem, *Čaj (A: 01,03,07,12)
Polévka *Polévka rybí (A: 01,04,07,09,10)

Po  16.11. oběd 1 *Cizrna na paprice a pórku, *Špecle, *Zákusek, *Čaj (A: 01,03,06,07)
oběd 2 NEVAŘÍ SE

Polévka *Polévka gulášová (A: 01,03,06,07)
Út  17.11. oběd 1 SVÁTEK

oběd 2 SVÁTEK
Polévka SVÁTEK

St  18.11. oběd 1 *Králík na plechu, *Brambory šťouchané s cibulkou, *Ovoce, *Čaj (A: 01,03,07,10)
Polévka *Polévka hráškový krém (A: 01,07)

Čt  19.11. oběd 1 *Krůtí perkelt, *Halušky, *Šlehaný tvaroh s, *Ovocem, *Čaj (A: 01,07)
oběd 2 NEVAŘÍ SE

Polévka *Polévka rajská (A: 01,03,06,09)
Pá  20.11. oběd 1 *Vepřové výpečky, *Bramborový kuskus knedlík, *Kedlubnové zelí, *Čaj (A:

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

Po  23.11. oběd 1 *Palačinky s tvarohem a, *Džemem, *Kompot, *Čaj (A: 01,03,06,07,12)
oběd 2 NEVAŘÍ SE

Polévka *Polévka bramborová s paprikami (A: 01,03,06,07,09)
Út  24.11. oběd 1 *Hovězí maso na šípkové omáčce, *Houskové knedlíky, *Čaj (A:

01,03,06,07,08,09,10,11)
oběd 2 NEVAŘÍ SE

Polévka *Polévka zeleninová (A: 01,06,07,09)
St  25.11. oběd 1 *Vepřové maso po, *Boloňsku se špagetami, *Čaj (A: 01,03,07,10)

Polévka *Polévka květáková (A: 01,03,06,07,09)
Čt  26.11. oběd 1 *Kuskusové rizoto s černou čočkou a kuřecím masem, *Červená řepa, *Mléko ovocné

(A: 06,07,09)
oběd 2 NEVAŘÍ SE

Polévka *Maďarská rybí (A: 01,03,04,07,09,10)
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Pá  27.11. oběd 1 *Francouzské brambory, *Kuřecí maso, *Zeleninový salát, *Džus (A: 01,03,07)
Polévka *Polévka čočková (A: 01,06,07,09)

Po  30.11. oběd 1 *Mahi mahi (mořská ryba) na bylinkovém másle, *Bramborová kaše, *Ovoce, *Čaj (A:
01,03,04,07)

oběd 2 NEVAŘÍ SE
Polévka *Polévka špenátová (A: 01,07)
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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.


