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Po  2.12. polévka čočková (A: 01)
oběd 1 sekaná pečeně, brambory, kompot, čaj, ovocný nápoj (A: 01,03,06,07)
oběd 2 sekaná pečeně, bramborová kaše, kompot, čaj, ovocný nápoj (A: 01,03,06,07)

Út  3.12. polévka drožďová s bramborem (A: 01,03,07,09)
oběd 1 zapečené těstoviny s uzeným masem, zeleninový salát, čaj, ovocný nápoj (A:

01,03,06,07,09)
oběd 2 česnekový kuskus s pórkem, zeleninový, čaj, ovocný nápoj (A: 07,08)

St  4.12. polévka brokolicová (A: 01,03,07)
oběd 1 rybí file smažené, brambory, okurka kys., ovoce, čaj, ovocný nápoj (A: 01,03,04,07,10)
oběd 2 rybí file smažené, vídeňský salát, ovoce, čaj, ovocný nápoj (A: 01,03,04,07,09,10)

Čt  5.12. polévka kapustová s rýží (A: 01)
oběd 1 pekelná masová směs, chléb, mikulášský balíček,čaj (A: 01,09)
oběd 2 čočkové ragú s kuřecím masem, chléb, mikulášský balíček, čaj (A: 01,09)

Pá  6.12. polévka kulajda (A: 01,03,07)
oběd 1 rýžový nákyp se švestkami, kakao, čaj (A: 03,07)
oběd 2 špagety s tuňákem, kapií,strouhaný sýr,kakao, čaj (A: 01,04,07,09,10)

Po  9.12. polévka vývar s pohankou (A: 09)
oběd 1 kapustový karbanátek, brambory, tvarohový dip, čaj, ovocný nápoj (A: 01,03)
oběd 2 kapustový karbanátek, bramborová kaše, tvarohový dip,čaj, ovocný nápoj (A:

01,03,07)
Út  10.12. polévka gulášová (A: 01)

oběd 1 krupicová kaše s cukrem a kakaem, ovoce, kakao, čaj (A: 01,07)
oběd 2 kuře na paprice, bulgur, ovoce, kakao, čaj (A: 01,07)

St  11.12. polévka s cizrnovými noky (A: 01,03,06,07,09)
oběd 1 rizoto z vepřového masa, okurka kyselá, listový moučník (A: 01,03,07,10)

Čt  12.12. polévka s játrovými noky (A: 01,03,06,09)
oběd 1 rajská omáčka, houskový knedlík, hovězí maso vařené, ovocné mléko, čaj (A:

01,03,07,09)
oběd 2 rajská omáčka , těstoviny, hovězí maso vařené, ovocné mléko, čaj (A: 01,07,09)

Pá  13.12. polévka s celestýnskými nudlemi (A: 09)
oběd 1 vepřové nudličky na kari, kuskus, zeleninový salát, čaj, ovocný nápoj (A: 01,07,09)
oběd 2 bramborák, zeleninový salát, čaj, ovocný nápoj (A: 01,03,07)

Po  16.12. polévka mrkvová s ovesnými vločkami (A: 01,07)
oběd 1 vepřová játra na cibulce, rýže, jogurt, čaj, ovocný nápoj (A: 01,07)
oběd 2 pohankové zeleninové rizoto, jogurt, čaj, ovocný nápoj (A: 07)

Út  17.12. polévka rybí maďarská (A: 01,04,09)
oběd 1 kuřecí plátek, zelenina dušená, brambory, čaj, mléko (A: 01,07)
oběd 2 kuřecí plátek, zelenina dušená, bramborová kaše, čaj, mléko (A: 01,07)

St  18.12. polévka květáková (A: 01,03,07)
oběd 1 přírodní mletý řízek,kaše bramborová, ovoce, čaj, ovocný nápoj (A: 01,03,07,10)
oběd 2 přírodní mletý řízek, těstovinový salát, ovoce, čaj, ovocný nápoj (A: 01,03,06,07,10)

Čt  19.12. polévka se  sýrovým kapáním (A: 01,03,06,07,09)
oběd 1 fazolový guláš se zelím a vepřovým masem, chléb, čaj, ovocný nápoj (A: 01,07,10)
oběd 2 houbový kuba, mrkvový salát, čaj, ovocný nápoj (A: 01,10)

Pá  20.12. polévka krupicová s vejcem (A: 01,03,07,09)
oběd 1 segedínský guláš, houskový knedlík, čaj, ovocný nápoj (A: 01,03,07,10)

Strava je určena k okamžité spotřebě.
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Seznam alergenů: Obiloviny obsahující lepek    
Vejce                         
Ryby                          
Sójové boby
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Mléko                         
Skořápkové plody (mandle..)   
Celer                         
Hořčice

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


