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Čt  1.12. oběd 1 *Bramborové knedlíky plněné uz. masem, *Zelí , *Čaj (A: 01,03)
oběd 2 *Drůbeží játra dušená na cibulce, *Rýže, *Čaj (A: 01)

Polévka *Polévka hrachová (A: 01,06,07,09)
Pá  2.12. oběd 1 Ragů z hovězího masa, *Bulgur, *Džus (A: 01,12)

Polévka *Polévka zeleninová s krupicí a vejci (A: 06,09)
Po  5.12. oběd 1 *Bavorské vdolky,*Čaj,*Ovoce (A: 01,03,07)

oběd 2 *Rybí filé po mlynářsku, *Brambory, *Okurka,*Čaj, *Ovoce (A: 01,03,04,07,09,10)
Polévka *Fazolajda s ajvarem (A: 01,03,06,07,09)

Út  6.12. oběd 1 *Rozlétaný ptáček, *Rýže, *Mléko ochucené, *Ovoce (A: 01,03,06,07,08,10,11)
oběd 2 *Čínské nudle s kuřecím masem a zeleninou, *Mléko ochucené, *Ovoce (A:

01,03,06,07,09)
Polévka *Polévka zeleninová s pohankou (A: 01,06,07,09)

St  7.12. oběd 1 Krůtí maso s hráškem a mrkví, *Brambor, *Mošt (A: 01,03,07)
Polévka *Polévka z duo mrkve (A: 01,03,06,07,09)

Čt  8.12. oběd 1 *Zapečené špecle s kuřecím masem a brokolicí, *Čaj (A: 01,03,06,11)
oběd 2 *Kynuté knedlíky se švestkami,*Tvaroh, *Čaj (A: 01,03,07,12)

Polévka *Polévka drůbeží s rýží (A: 06,09)
Pá  9.12. oběd 1 *Svíčková na smetaně, *Houskové knedlíky, *Džus (A: 01,03,06,07,08,09,10,11)

Polévka *Polévka zeleninová s játrovou rýží (A: 01,03,06,09)
Po  12.12. oběd 1 *Cizrna na paprice, *Rýže dušená, *Čaj, *Míša tvaroh (A: 07)

oběd 2 *Bulgur s quinoou a jabky sypané tvarohem, *Čaj, *Míša tvaroh (A: 07)
Polévka *Polévka květáková (A: 01,03,06,07,09)

Út  13.12. oběd 1 *Krůtí na česneku, *Špenát, *Bramborový knedlík, *Džus, *Ovoce (A: 01,03,07)
oběd 2 *Jitrnicový prejt, *Zelí, *Brambor, *Džus, *Ovoce (A: 01,03,07)

Polévka *Polévka hovězí vývar s kapáním (A: 01,03,06,07,09)
St  14.12. oběd 1 *Rybí filé smažené, *Brambor, *Mléko (A: 01,03,04,06,07,09,10)

Polévka *Polévka ze zeleného hrášku (A: 01,03,07)
Čt  15.12. oběd 1 *Hovězí guláš, *Kolínka, *Čaj (A: 01,06,07)

oběd 2 *Vinná klobása, *Bramborová kaše, *Čaj (A: 01,03,07)
Polévka *Polévka zeleninová s rýží (A: 06,09)

Pá  16.12. oběd 1 *Králík po staročesku , *Brambory šťouchané, *Džus (A: 01,03,07,10)
Polévka *Polévka dýňová (A: 01,06,07,08,09,10)

Po  19.12. oběd 1 *Dukátové buchtičky s krémem, *Bílá káva,*Ovoce (A: 01,03,06,07)
oběd 2 *Zeleninový salát s kuřecím masem *Houstičky, *Káva bílá,*Ovoce (A: 01,03,07)

Polévka *Polévka zelná (A: 01,03,07)
Út  20.12. oběd 1 *Fazole s tuňákem a špagetami, *Čaj,* Přesnídávka (A: 01,03,04,07,09,10)

oběd 2 *Květák s vejci jako mozeček, *Brambor, *Čaj, *Přesnídávka (A: 01,03,07)
Polévka *Kedlubnová polévka (A: 01,07)

St  21.12. oběd 1 *Vepřový řízek smažený, *Bramborový salát, *Vánoční punč (A: 01,03,07,09,10)
Polévka *Polévka kmínová s vejcem (A: 01,03,06,07,09)

Čt  22.12. oběd 1 *Bulgurové rizoto z kuřecího masa, *Sýr, *Okurka, *Čaj (A: 07,10)
oběd 2 *Brokolicové placičky, *Polentová kaše, *Čaj (A: 01,03,07)

Polévka *Maďarská rybí (A: 01,03,04,07,09,10)
Pá  23.12. oběd 1 VÁNOČNÍ PRÁZDNINY
Po  26.12. oběd 1 VÁNOČNÍ PRÁZDNINY
Út  27.12. oběd 1 VÁNOČNÍ pRÁZDNINY
St  28.12. oběd 1 VÁNOČNÍ PRÁZDNINY
Čt  29.12. oběd 1 VÁNOČNÍ PRÁZDNINY
Pá  30.12. oběd 1 VÁNOČNÍ PRÁZDNINY

Seznam alergenů:
Jejich čísla jsou uvedena v závorce za názvem jídla.Jídlo obsahuje alergeny.
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Obiloviny obsahující lepek    
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Ryby                          
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Skořápkové plody (mandle..)   
Celer                         
Hořčice                       
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Sójové boby + výrobky z nich  
Mléko
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Sezamová semena               
Oxid siřičitý a siřičitany


