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od do

Út  1.12. oběd 1 *Vepřové kuličky v, *Rajské omáčce *Těstoviny, *Čaj (hruška se skořicí), *Zákusek (A:
01,03,07)

oběd 2 NEVAŘÍ SE
Polévka *Kedlubnová polévka (A: 01,07)

St  2.12. oběd 1 *Kuřecí stehno pečené, *Bramborové knedlíky, *Červené zelí, *Džus (jablko s višní)
(A: 01,03)

Polévka *Polévka hrstková (A: 01,06,07,09)
Čt  3.12. oběd 1 *Vepřová kýta po mexikánsku, *Rýže, *Jogurt s ovocem, *Čaj (brusinka s rybízem) (A:

01,06,07,08,10,11,12)
oběd 2 NEVAŘÍ SE

Polévka *Polévka dýňová se semínky (A: 01,06,07,08,09)
Pá  4.12. oběd 1 *Pražská roláda, *Brambory, *Zeleninový salát, *Mléko (A: 01,03,06,07,08,10,11)

Polévka *Polévka vločková (A: 01,06,07,09)
Po  7.12. oběd 1 *Kapustovo - květákové karbanátky s oves.vločkami, *Brambory, *Šlehaný tvaroh

"Míša", *Čaj (sedmero bylin) (A: 01,03,07)
oběd 2 NEVAŘÍ SE

Polévka *Polévka drožďová (A: 01,03,06,07,09)
Út  8.12. oběd 1 *Svíčková na smetaně, *Špaldové knedlíky, *Ovoce, *Čaj (Rakytník s papayou a

trnkou) (A: 01,03,06,07,08,09,10,11)
oběd 2 NEVAŘÍ SE

Polévka *Polévka zeleninová s pohankou (A: 01,06,07,09)
St  9.12. oběd 1 *Krůtí kostky v mrkvi, *Brambory, *kompot, *Mléko ovocné (A: 01,03,06,07)

Polévka *Polévka zelná (A: 01,03,07)
Čt  10.12. oběd 1 *Kuřecí nudličky na peperonátě, *Tarhoňa, *Džus (jablko s mrkví) (A: 01)

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

Pá  11.12. oběd 1 *Rizoto z vepřového masa, *Okurky, *Čaj (mateřídouška s lékořicí) (A: 06,07,09,10)
Polévka *Polévka rybí (A: 01,04,07,09,10)

Po  14.12. oběd 1 *Jáhlová kaše s kakaem a, *Ovocem, *Čaj (divoká višeň) (A: 07)
oběd 2 NEVAŘÍ SE

Polévka *Bramborová polévka (A: 01,03,09)
Út  15.12. oběd 1 *Krůtí maso se špenátem, *Brambory, *Kompot, *Čaj (heřmánek s medem) (A:

01,03,07)
oběd 2 NEVAŘÍ SE

Polévka *Polévka květáková (A: 01,03,06,07,09)
St  16.12. oběd 1 *Kuřecí steak po kanadsku, *Rýže, *Ovoce, *Mléko (A: 06,07)

Polévka *Polévka brokolicová (A: 01,03,06,07,09)
Čt  17.12. oběd 1 *Treska tmavá na hořčicovém másle, *Brambory, *Zeleninový salát, *Čaj (šípek s

rakytníkem) (A: 01,03,04,07,10)
oběd 2 NEVAŘÍ SE

Polévka *Polévka rajská (A: 01,03,06,09)
Pá  18.12. oběd 1 *Zapečené těstoviny s houbami, *Jogurt s ovocem, *Džus (mařinka) (A:

01,03,06,07,12)
Polévka *Polévka gulášová (A: 01,03,06,07)

01 
03 
04 
06 
07

Seznam alergenů: Obiloviny obsahující lepek    
Vejce                         
Ryby                          
Sójové boby + výrobky z nich  
Mléko
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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.


