
01.11.2022 30.11.2022
Jídelní lístek

od do

Út  1.11. oběd 1 *Hamburská vepřová plec, *Houskové knedlíky (kynuté), *Čaj (A: 01,03,07,10)
oběd 2 *Nákyp rýžový s ovocem *Čaj (A: 03,07)

Polévka *Polévka zeleninová s kuskusem (A: 01,03,06,09)
St  2.11. oběd 1 *Katův šleh, *Rýže dušená, *Mošt (A: 01,06,07)

Polévka *Bramborová polévka (A: 01,03,09)
Čt  3.11. oběd 1 *Karbanátek s tvarohem, *Bramborová kaše, *Kompot, *Mléko (A: 01,03,07)

oběd 2 *Halušky se zelím a slaninou, *Kompot, *Mléko (A: 01,07)
Polévka *Polévka kuřecí s nudlemi (A: 01,03,07,09)

Pá  4.11. oběd 1 Kuřecí nudličky na kari, *Kuskus, *Džus (A: 01)
Polévka *Polévka špenátová s krutony (A: 01,07)

Po  7.11. oběd 1 *Omáčka koprová, *Vejce, *Houskové knedlíky (kynuté), *Čaj (A: 01,03,06,07,09)
oběd 2 *Kaše z ovesných vloček, *Čaj (A: 01,07)

Polévka *Polévka zeleninová (A: 01,07)
Út  8.11. oběd 1 *Rybí filé na másle *Opečené brambory, *Salát míchaný, *Káva bílá (A:

01,03,04,06,07,09,10)
oběd 2 *Zeleninové ragú, *Jáhlové krokety, *Káva bílá (A: 01,03,07,09,10)

Polévka *Polévka brokolicová (A: 01,03,06,07,09)
St  9.11. oběd 1 *Bratislavské vepřové plecko, *Těstoviny, *Mošt (A: 01,07,09,10)

Polévka *Polévka zeleninová s drožďovými nočky (A: 01,03,06,07,09)
Čt  10.11. oběd 1 *Pečený králík, *Špenát dušený, *Bramborové knedlíky, *Čaj (A: 01,03,07,10)

oběd 2 *Chilli con carne , *Houstičky , *Čaj (A: 01,03,07,12)
Polévka *Polévka žampiónová

Pá  11.11. oběd 1 *Vepřové v mrkvi, *Brambor, *Džus (A: 01,03,07)
Polévka *Polévka zeleninová s kapáním (A: 01,03,06,07,09)

Po  14.11. oběd 1 *Zeleninové rizoto, *Sýr, Čalamáda, *Džus (A: 07,09)
oběd 2 *Květák smažený, *Brambor, *Tatarská omáčka domácí, *čalamáda *Džus (A:

01,03,04,07,09,10)
Polévka *Polévka pórková s vejci (A: 01,03,07)

Út  15.11. oběd 1 *Kuřecí paličky pečené, *Brambor, *Kompot, *Čaj (A: 01,03,07)
oběd 2 Brokolice se sýrovou omáčkou, *Gnocchi, *Kompot, *Čaj (A: 01,03,07)

Polévka *Polévka hovězí s rýží a hráškem (A: 06,09)
St  16.11. oběd 1 *Kaše krupicová s kakaem, *Mléko ochucené, *Ovoce (A: 01,06,07)

Polévka *Polévka frankfurtská (A: 01,07)
Čt  17.11. oběd 1 Státní svátek
Pá  18.11. oběd 1 Ředitelské volno
Po  21.11. oběd 1 *Hrachová kaše s cibulkou, *Uzené maso vařené, *Okurka, *Čaj (A: 01,07,09,10)

oběd 2 *Pstruh na másle, *Brambor, *Čaj (A: 01,03,04,07)
Polévka *Polévka zeleninová s pohankou (A: 01,06,07,09)

Út  22.11. oběd 1 *Kuřecí placičky v těstíčku, *Bramborová kaše, *Zeleninový salát, *Mléko (A:
01,03,06,07,08,10,11,12)

oběd 2 *Špekové knedlíky, *Zelí kysané, *Kompot, *Mléko (A: 01,03,07)
Polévka *Polévka zelná s bramborem (A: 01,03,07)

St  23.11. oběd 1 *Znojemský guláš, *Rýže dušená s quinoou, *Džus (A: 01,06,07,10)
Polévka *Polévka drůbeží s ovesnými vločkami (A: 01,06,09)

Čt  24.11. oběd 1 *Tatranská kotleta ( lečo, sýr), *Brambor, *Čaj (A: 01,03,07)
oběd 2 *Tagliatellle s tuňákem a rajčaty, *Čaj (A: 01,03,04,07,09,10)

Polévka *Polévka rybí (A: 01,04,07,09,10)
Pá  25.11. oběd 1 *Srbské rizoto, *Sýr, *Okurka, *Džus (A: 01,06,07,10,12)

Polévka *Polévka zeleninová se sýrovým kapáním (A: 01,03,07)
Po  28.11. oběd 1 *Bavorské vdolky, *Ovoce, *Mléko ochucené (A: 01,03,06,07)

oběd 2 *Orientální čočka ( papriky, rajče), *Houstičky , *Ovoce, *Mléko ochucené (A:
01,03,06,07)

Polévka *Polévka gulášová (A: 01,03,06,07)
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Út  29.11. oběd 1 *Čevabčiči, *Brambor, *Obloha, *Čaj (A: 01,03,07,10)
oběd 2 *Těstoviny Tortteliny se sýrovou omáčkou a brokolicí, *Čaj (A: 01,03,07)

Polévka *Polévka koprová (kulajda) (A: 01,03,06,07,09)
St  30.11. oběd 1 *Kuřecí maso stroganov, *Rýže dušená, *Džus (A: 01,06,07,09,10)

Polévka *Polévka francouzská (A: 01,06,07,09,10,11)
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Seznam alergenů: Obiloviny obsahující lepek    
Vejce                         
Ryby                          
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.


