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Čt  1.11. polévka Vývar s ovesnými vločkami (A: 01,09)
oběd 1 Kuřecí perkelt po maďarsku, těstoviny, čaj, ovocný nápoj, mléko, ovoce (A: 01,07,09)
oběd 2 Kuskus se sušenými rajčaty a zeleninou, ovoce , čaj, ovocný nápoj, jogurtové mléko

(A: 01,03,04,07,10)
Pá  2.11. polévka Polévka fazolová (A: 01,06)

oběd 1 Vepřová plec v mrkvi, brambory, Jogurt s ovocem, čaj, ovocný nápoj (A: 01,07,09)
oběd 2 Těstovinový salát s tuňákem, jogurt s ovocem, čaj, ovocný nápoj (A: 01,03,04,07,10)

Po  5.11. polévka Vývar s drobením (A: 01,03,09)
oběd 1 Pečeně štěpánská, houskové knedlíky, čaj, ovocný nápoj (A: 01,03,07)
oběd 2 Pečeně štěpánská, rýže dušená, čaj, ovocný nápoj (A: 01,03)

Út  6.11. polévka Polévka špenátová (A: 01,06,07)
oběd 1 Dukátové buchtičky s krémem, ovoce, kakao, čaj, ovocný nápoj (A: 01,03,07)

St  7.11. polévka Polévka se sýrovým  kapáním (A: 01,03,07,09)
oběd 1 Mexický guláš, rýže dušená, jogurtové mléko, čaj, ovocný nápoj (A: 01,06,07,09)
oběd 2 Mexický guláš,späzle, jogurtové mléko, čaj, ovocný nápoj (A: 01,06,07,09)

Čt  8.11. polévka Polévka rajská s vločkami (A: 01,06,07,09)
oběd 1 Rybí filé smažené, kaše bramborová, kompot, čaj, ovocný nápoj (A: 04,07)
oběd 2 Rybí filé smažené, brambory, kompot , čaj, ovocný nápoj (A: 04)

Pá  9.11. polévka Vývar s těstovinou (A: 01,03,09)
oběd 1 Kovbojská pánev s kuřecím masem, chléb, čaj,ovocné  mléko, nápoj (A: 01,07,09)
oběd 2 Houbový kuba, zeleninový salát , čaj, ovocné mléko, nápoj (A: 01,07,10)

Po  12.11. polévka Polévka koprová (A: 01,03,07)
oběd 1 Vepřová roláda, brambory, zeleninový salát, čaj, ovocný nápoj (A: 01,03,06,07)
oběd 2 Vepřová roláda, tarhoňa, zeleninový salát , čaj, ovocný nápoj (A: 01,03,06,07)

Út  13.11. polévka Polévka hráškový krém (A: 01,06,07)
oběd 1 Rizoto z vepřového masa, kys.okurka , čaj, ovocný nápoj (A: 07,10)
oběd 2 Květák zapečený , brambory, kys.okurka , čaj, ovocný nápoj (A: 01,03,07,10)

St  14.11. polévka Vývar s tarhoňou (A: 01,07,09)
oběd 1 Játra dušená na cibulce, rýže dušená, šlehaný tvaroh, čaj, ovocný nápoj (A: 01,07)
oběd 2 Šumavské těstoviny ,šlehaný tvaroh, čaj, ovocný nápoj (A: 01,07)

Čt  15.11. polévka Polévka cibulová s bramborem (A: 01,06,09)
oběd 1 Holandský řízek, brambory, zeleninový salát , ovoce , čaj, ovocný nápoj (A: 01,03,07)
oběd 2 Holandský řízek, kaše bramborová, zeleninový salát , ovoce , čaj, ovocný nápoj (A:

01,03,07)
Pá  16.11. polévka Polévka zeleninová (A: 01,03,09)

oběd 1 Kuřecí nudličky na kari, rýže dušená, jogurtové mléko, čaj, ovocný nápoj (A: 07)
oběd 2 Halušky (střapačky) s hlívou ústřičnou a zeleninou, jogurtové mléko, čaj, ovocný nápoj

(A: 01,03,07,10)
Po  19.11. polévka Polévka čočková (A: 01)

oběd 1 Masový nákyp, brambory, jogurtové mléko, čaj, ovocný nápoj (A: 01,03,06,07)
oběd 2 Masový nákyp,šťouchané brambory, jogurtové mléko, čaj, ovocný nápoj (A:

01,03,06,07)
Út  20.11. polévka Polévka česneková s pohankou (A: 01,06,09)

oběd 1 Vepřová pečeně, bramborové knedlíky, zelí hlávkové dušené,perník, čaj, ovocný
nápoj (A: 01,03,07)

St  21.11. polévka Polévka rybí (A: 01,04,06,07,09)
oběd 1 Vepřové  na žampionech, rýže dušená, jogurt  se zakysanou smetanou, čaj, ovocný

nápoj (A: 01,07,09)
oběd 2 Vepřové  na žampionech, těstoviny, jogurt se zakysanou smetanou, čaj, ovocný nápoj

(A: 01,07)
Čt  22.11. polévka Polévka se zeleninovým svítkem (A: 01,03,09)

oběd 1 Hrachová kaše s uzeným masem, chléb, kyselá okurka , ovoce , čaj, ovocný nápoj (A:
01,07,10)
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oběd 2 Šoulet, uzené maso vařené, chléb, kyselá okurka , ovoce , čaj, ovocný nápoj (A:
01,10)

Pá  23.11. polévka Polévka zelná (cácorka) (A: 01,07,10)
oběd 1 Těstoviny zapečené s vepřovým  masem, salát z červené řepy , jogurtové mléko, čaj,

ovocný nápoj (A: 07,09,10)
oběd 2 Zeleninové lečo, chléb, jogurtové mléko, čaj, ovocný nápoj (A: 01,03,07)

Po  26.11. polévka KUřecí vývar s nudlemi (A: 01,07,09)
oběd 1 Rajská omáčka ,klopsy( mleté maso) houskové knedlíky, čaj, ovocný nápoj, mléko (A:

01,03,07,09)
oběd 2 Rajská omáčka , klopsy (mleté maso), těstoviny, čaj, ovocný nápoj, mléko (A:

01,03,07,09)
Út  27.11. polévka Polévka frankfurtská (A: 01,06,07)

oběd 1 Těstoviny s tvarohem a cukrem, jogurtové mléko, čaj, ovocný nápoj (A: 01,07)
oběd 2 Špagety s fazolkami,kuřecím  masem a sýrem, jogurtové mléko, čaj, ovocný nápoj (A:

01,07)
St  28.11. polévka Polévka masový krém (A: 01,09)

oběd 1 Rybí filé pečené na másle a kmíně, brambory, mrkvový salát s jablky, čaj, ovocný
nápoj (A: 01,04,07)

oběd 2 Rybí filé pečené na másle, kaše bramborová, mrkvový salát s jablky, čaj, ovocný
nápoj (A: 01,04,07)

Čt  29.11. polévka Polévka mrkvová krémová (A: 01,07)
oběd 1 Kuřecí prsa na hořčici , rýže dušená,zeleninový salát , čaj, ovocný nápoj, ovoce (A:

09)
oběd 2 Kuřecí prsa na hořčici,kuskus,zeleninový salát , čaj, ovocný nápoj, ovoce (A: 01,09)

Pá  30.11. polévka Polévka  s játrovými noky (A: 01,03,06,09)
oběd 1 Vepřové v kapustě, brambory, čaj, ovocný nápoj (A: 01)
oběd 2 Katův šleh, brambory opékané, čaj, ovocný nápoj (A: 09,10)

01 
03 
04 
06

Seznam alergenů: Obiloviny obsahující lepek    
Vejce                         
Ryby                          
Sójové boby

07 
09 
10

Mléko                         
Celer                         
Hořčice

Jejich čísla jsou uvedena v závorce za názvem jídla.Jídlo obsahuje alergeny.


