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od do

St  1.12. oběd 1 *Rozlétaný ptáček, *Rýže, *Šlehaný tvaroh "Míša", *Čaj (A: 01,03,06,07,08,10,11)
Polévka *Polévka špenátová (A: 01,07)

Čt  2.12. oběd 1 *Kuře na paprice, *Těstoviny, *Punč (A: 01,07)
oběd 2 *Těstovinové suflé s masem  (vepřové), *okurky, *Punč (A: 01,03,06,10)

Polévka *Bramborová polévka (A: 01,03,09)
Pá  3.12. oběd 1 *Pečená sekaná, *Námořnický bramborový salát, *Mléko ochucené (A:

01,03,06,07,09,10)
Polévka *Polévka z duo mrkve (A: 01,03,06,07,09)

Po  6.12. oběd 1 *Čočka s, *Vejcem a chlebem, *Zelný salát s mrkví, *Kakaové polštářky, *Čaj (A:
01,03,07,10,12)

oběd 2 *Rybí placičky s jogurtovým dresinkem, *Brambory, *Zelný salát s mrkví, *Kakaové
polštářky, *Čaj (A: 01,03,04,07,09,10,12)

Polévka *Italská rajčatová s mozzarellou a bazalkou (A: 01,06,07,09)
Út  7.12. oběd 1 *Krůtí perkelt, *Halušky, *Kakao (A: 01,07)

oběd 2 *Marocké cizrnové karí s, *Jogurtem, *Placky, *Kakao (A: 01,06,07,09,12)
Polévka *Polévka dýňová se semínky (A: 01,06,07,08,09)

St  8.12. oběd 1 *Karbanátek s, *Tvarohem, *Bramborová kaše, *Červená řepa s, *Jablky a slun.
semínky, *Čaj (A: 01,03,07)

Polévka *Polévka zeleninová (A: 01,06,07,09)
Čt  9.12. oběd 1 *Srdce na smetaně, *Celozrnné knedlíky, *Ovoce, *Čaj (A: 01,03,06,07,08,09,10,11)

oběd 2 *Krůtí játra po tyrolsku, *Rýže, *Ovoce, *Čaj (A: 01,07,09,10)
Polévka *Polévka rybí (A: 01,04,07,09,10)

Pá  10.12. oběd 1 *Kuřecí steak po kanadsku, *Rýže, *Džus (A: 06,07)
Polévka *Polévka hrachová (A: 01,06,07,09)

Po  13.12. oběd 1 *Okoun nilský na másle, *Bramborová kaše, *Zeleninový salát, *Punč (A: 01,03,04,07)
oběd 2 *Závin na slano se šunkou a sýrem, *Salát z fementované zeleniny, *Džus (A:

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

Út  14.12. oběd 1 *Vepřové výpečky na česneku, *Bramborové knedlíky, *Zelí, *Čaj (A: 01,03,06,07)
oběd 2 *Krůtí kostky na česneku, *Bramborové knedlíky, *Zelí, *Čaj (A: 01,03,06,07)

Polévka *Polévka vločková (A: 01,06,07,09)
St  15.12. oběd 1 *Kuřecí nudličky po mexikánsku, *Rýže, *Šlehaný tvaroh s, *Jahodovým pyré, *Čaj (A:

01,06,07,08,10,11)
Polévka *Polévka česneková (A: 01,03,06,07,09)

Čt  16.12. oběd 1 *Hovězí na kapustě, *Brambory, *Ovoce, *Mléko ochucené (A: 01,03,06,07)
oběd 2 *Losos s, *polentovou krustou, *Brambory, *Ovoce, *Mléko ochucené (A:

01,03,04,06,07)
Polévka *Polévka z červené čočková (A: 01,06,07,09)

Pá  17.12. oběd 1 *Vepřové kuličky s *Rajskou momáčkou, *Těstoviny, *Punč (A: 01)
Polévka *Polévka s kuřecími droby (A: 01,03,07,09)
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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.


