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Čt  1.9. oběd 1 *Jáhlová kaše s jablky a skořicí, *Čaj (A: 07)
oběd 2 *NEVAŘÍ SE

Polévka *Polévka zeleninová s pohankou (A: 01,06,07,09)
Pá  2.9. oběd 1 *Bulgurové rizoto z kuřecího masa, *Okurka, *Mléko (A: 07,10)
Po  5.9. oběd 1 *Fazole v tomatě s tuňákem, a špagetami *Džus (A: 01,03,04,07,09,10)

oběd 2 *Květák s vejci na mozeček, *Brambory, *Džus (A: 01,03,07)
Polévka *Polévka česneková s krutóny (A: 01)

Út  6.9. oběd 1 *Kuřecí kung - pao, *Rýže, *Ovoce, *Čaj (A: 03)
oběd 2 *Krůtí játra po tyrolsku, *Rýže, *Ovoce, *Čaj (A: 01,07,09,10)

Polévka *Polévka brokolicová (A: 01,03,06,07,09)
St  7.9. oběd 1 *Biftek z mletého hovězího masa, *Brambory, *Zeleninový salát, *Čaj (A: 01,03,07)

Polévka *Polévka hrachový krém (A: 03)
Čt  8.9. oběd 1 *Vepřové na paprice, *Těstoviny, *Mléko ochucené (A: 01,03,06,07)

oběd 2 *Zeleninový salát s kuřecím masem, *Domácí houstičky, *Mléko ochucené (A:
01,03,06,07)

Polévka *Polévka z duo mrkve (A: 01,03,06,07,09)
Pá  9.9. oběd 1 *Kuřecí kousky na zelenině, *Brambory šťouchané, *Šlehaný tvaroh s, *Broskvovým

pyré, *Čaj (A: 01,03,07,09)
Polévka *Polévka krupicová s vejci (A: 01)

Po  12.9. oběd 1 *Dukátové buchtičky s krémem, *Čaj (A: 01,03,07)
oběd 2 *Brokolicové placičky, *Polentová kaše, *Čaj (A: 01,03,07)

Polévka *Maďarská rybí (A: 01,03,04,07,09,10)
Út  13.9. oběd 1 *Hovězí v kapustě, *Brambory, *Ovoce, *Džus (A: 01,03,07)

oběd 2 *Hovězí salát s křenem, *Ovoce, *Džus (A: 01,03,07,10)
Polévka *Polévka drožďová (A: 01,03,06,07,09)

St  14.9. oběd 1 *Vepřové výpečky na česneku, *Bramborové knedlíky, *Zelí bílé, *Čaj (A: 01,03,06,07)
Polévka *Polévka zeleninová s těstovinou (A: 01,06,07,09)

Čt  15.9. oběd 1 *Paella s kuřecími paličkami, *Rýže, *Jogurt s ovocem, *Čaj (A: 07,12)
oběd 2 *Kuřecí nudličky po indicku, *Rýže, *Jogurt s ovocem, *Čaj (A: 07,12)

Polévka *Polévka z hlívy ústřičné (A: 01,07)
Pá  16.9. oběd 1 *Omáčka rajská s, *Vepřovými kuličkami, *Tarhoňa, *Mléko (A: 01,07)

Polévka *Polévka čočková (A: 01,06,07,09)
Po  19.9. oběd 1 *Květák smažený, *Brambory, *Jogurtový dresink, *Mléko (A: 01,03,07,10)

oběd 2 *Rybí placičky s jogurtovým dresinkem, *Brambory, *Mléko (A: 01,03,04,07,09,10)
Polévka *Italská rajčatová s mozzarellou (A: 01,06,07,09)

Út  20.9. oběd 1 *Svíčková na smetaně, *Houskové knedlíky, *Ovoce, *Čaj (A:
01,03,06,07,08,09,10,11)

oběd 2 *Celerový salát s ananasem a kuřecím masem, *Domácí houstičky, *Čaj (A:
01,03,07,09,10)

Polévka *Polévka z červené čočky s koriandrem (A: 01,03,06,09)
St  21.9. oběd 1 *Pštrosí vejce, *Bramborová kaše, *Zeleninový salát, *Čaj (A: 01,03,07,10)

Polévka *Polévka vločková (A: 01,06,07,09)
Čt  22.9. oběd 1 *Zapečené špecle s kuřecím masem, *Džus (A: 01,03,06,07)

oběd 2 *Boloňské lasagne s vepřovým masem, *Džus (A: 01,03,07,10)
Polévka *Polévka jahodová studená (A: 07)

Pá  23.9. oběd 1 *Rozlétaný ptáček, *Rýže, *Šlehaný tvaroh "Míša", *Čaj (A: 01,03,06,07,08,10,11)
Polévka *Polévka rybí (A: 01,04,07,09,10)

Po  26.9. oběd 1 *Losos na bylinkách, *Bramborová kaše, *Zeleninová obloha, *Čaj (A:
01,03,04,06,07,09,10)

oběd 2 *Zapečená rajčata s čočkovým, *Kuskusem a mozarellou, *Čaj (A: 01,07,09)
Polévka *Polévka dýňová se semínky (A: 01,06,07,08,09,10)

Út  27.9. oběd 1 *Krůtí azu po tatarsku, *Tagliatelle, *Banánový pudink, *Čaj (A: 01,07,10)
oběd 2 *Krůtí závitek s lučinou na rajčatech, *Těstoviny, *Banánový pudink, *Čaj (A: 01,07)
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Polévka *Polévka hráškový krém (A: 01,07)
Čt  29.9. oběd 1 *Králík po kanadsku, *Rýže, *Ovoce, *Džus (A: 06,07)

oběd 2 *Hovězí nudličky na cibulce, *Rýže, *Ovoce, *Džus (A: 01)
Polévka *Polévka květáková (A: 01,03,06,07,09)

Pá  30.9. oběd 1 *Holandský řízek, *Těstovinový salát, *Mléko (A: 01,03,07,09,10)
Polévka *Polévka zeleninová s kapáním (A: 01,03,07)
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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.


