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Út  1.9. polévka se špaldovým  kapáním (A: 01,03,09)
oběd 1 vepřové po italsku, špagety, str.sýr, čaj, ovocný nápoj (A: 01,07,09)

St  2.9. polévka špenátová (A: 01,06,07)
oběd 1 krůtí na bylinkách, rýže dušená, čaj,  nápoj, ovocné mléko (A: 01,07,09)
oběd 2 kuskus se zeleninou, str. sýr, čaj, nápoj, ovocné mléko (A: 01,03,07,09)

Čt  3.9. polévka gulášová (A: 01)
oběd 1 kaše krupicová, ovoce, kakao, čaj, nápoj (A: 01,07)
oběd 2 kuře na paprice, houskové knedlíky, ovoce, čaj, nápoj (A: 01,03,07)

Pá  4.9. polévka vývar s pohankou (A: 09)
oběd 1 vepřová plec v mrkvi, brambory, moučník, čaj, ovocný nápoj (A: 01,03,07,09)
oběd 2 vepřová plec, dušená kapusta, brambory, moučník, čaj, ovocný nápoj (A: 01,03,07,09)

Po  7.9. polévka mrkvová (A: 01,07)
oběd 1 roštěná přírodní, opečené brambory, jogurt, čaj, ovocný nápoj (A: 01,07)
oběd 2 roštěná přírodní, bulgur, jogurt, čaj, ovocný nápoj (A: 01,07)

Út  8.9. polévka vývar s těstovinou (A: 09)
oběd 1 hrachová kaše s vepřovým masem, chléb, zeleninový salát, čaj, ovocný nápoj (A:

01,07)
oběd 2 kovbojská pánev s kuřecím masem, chléb, zeleninový salát, čaj, ovocný nápoj (A:

01,09)
St  9.9. polévka fazolová (A: 01,06)

oběd 1 rybí file smažené, brambory, okurka kyselá, mléko, čaj, ovocný nápoj (A:
01,03,04,07,10)

oběd 2 rybí file smažené, kaše bramborová, okurka kyselá, mléko, čaj, ovocný nápoj (A:
01,03,04,07,10)

Čt  10.9. polévka zeleninová s ovesnými vločkami (A: 01,06,09)
oběd 1 omáčka koprová, vařené maso, houskové knedlíky, ovoce, čaj, ovocný nápoj (A:

01,03,07,09)
oběd 2 bramborové noky se špenátem, ovoce, čaj, ovocný nápoj (A: 01,03,07)

Pá  11.9. polévka květáková (A: 01,03,07)
oběd 1 kuřecí stehno pečené, šťouchané brambory, kompot, čaj, ovocný nápoj (A: 09)
oběd 2 kuřecí stehno pečené, rýže, kompot, čaj, ovocný nápoj (A: 09)

Po  14.9. polévka čočková se zeleninou (A: 09)
oběd 1 sekaná pečeně, brambory, okurka kyselá, čaj, ovocný nápoj (A: 01,03,06,07,10)
oběd 2 kuskus s fazolkami  a sušenými rajčaty, str. sýr, čaj, ovocný nápoj (A: 01,07)

Út  15.9. polévka pórková s vejci (A: 01,03,07)
oběd 1 vepřový plátek, zelenina dušená, brambory, čaj, ovocný nápoj (A: 01,07)
oběd 2 zeleninové lečo s klobásou, chléb, čaj, ovocný nápoj (A: 01,03,06)

St  16.9. polévka vývar s celestýnskými nudlemi (A: 09)
oběd 1 segedínský guláš, houskové knedlíky, ovocné mléko, čaj, ovocný nápoj (A:

01,03,07,10)
oběd 2 formanské halušky, ovocné mléko, čaj, ovocný nápoj (A: 01,03,07,10)

Čt  17.9. polévka rybí maďarská (A: 01,04,09)
oběd 1 kuřecí na kari, opékané brambory, jogurt s müsli, čaj, ovocný nápoj (A: 01,07,09)
oběd 2 zeleninové placičky, brambory, jogurt s müsli, čaj, ovocný nápoj (A: 01,03,07,09)

Pá  18.9. polévka bramborová (A: 01,06,09)
oběd 1 vepřová játra  na cibulce, rýže, šlehaný tvaroh, čaj, ovocný nápoj (A: 01,07)
oběd 2 džuveč, strouhaný sýr, šlehaný tvaroh, čaj, ovocný nápoj (A: 07)

Po  21.9. polévka brokolicová (A: 01,03,07)
oběd 1 čevabčiči, brambory, zeleninový salát, jogurtová tatarka, čaj, ovocný nápoj (A:

01,06,10)
oběd 2 šumavské nudle, zeleninový salát, čaj, ovocný nápoj (A: 01,07)

Út  22.9. polévka s drobením (A: 09)
oběd 1 čočka na kyselo, párek, chléb, čaj, ovocný nápoj (A: 01,06)
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oběd 2 fazolový guláš s kuřecím masem, chléb, čaj, ovocný nápoj (A: 01,07,10)
St  23.9. polévka hrachová s krutony (A: 01,06)

oběd 1 nákyp z rybího filé, kaše bramborová, kyselá okurka, čaj, ovocný nápoj (A:
01,03,04,07,09)

oběd 2 nákyp z rybího filé, šťouchané brambory, kyselá okurka, čaj, ovocný nápoj (A:
01,03,04,07,09)

Čt  24.9. polévka krupicová s vejcem (A: 01,03,07,09)
oběd 1 vepřová pečeně, houskové knedlíky, zelí hlávkové dušené, čaj, ovocný nápoj (A:

01,03,07)
Pá  25.9. polévka masová krémová (A: 01,09)

oběd 1 bramborové šišky s mákem a cukrem,  ovoce, kakao, čaj, ovocný nápoj (A: 01,03,07)
Po  28.9. polévka Státní svátek
Út  29.9. polévka s játrovými noky (A: 01,03,06,09)

oběd 1 bramborové knedlíky plň.uzeným masem, špenát, čaj, ovocný nápoj (A: 01,03,07)
oběd 2 bramborové knedlíky plň.uzeným masem, zelí kysané, čaj, ovocný nápoj (A: 01,03,10)

St  30.9. polévka zeleninová s jáhlami (A: 01,03,09)
oběd 1 hovězí guláš, houskové knedlíky, ovoce, čaj, ovocný nápoj (A: 01,03,07)
oběd 2 späzle se zelím a anglickou slaninou, ovoce, čaj, ovocný nápoj (A: 01,03,07)

Strava je určena k okamžité spotřebě.
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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.


