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Pá  1.10. polévka frankfurtská (A: 01,06,07)
oběd 1 těstoviny s mákem a cukrem, kakao, čaj, voda s citrónem (A: 01,03,07)

Po  4.10. polévka hráškový krém (A: 01,06,07)
oběd 1 kuřecí nudličky na kari, těstoviny, jogurt s müsli, čaj, voda s citrónem, ovocný nápoj

(A: 01,07)
oběd 2 zeleninové placičky, brambory, kys. okurka , jogurt s müsli, čaj, voda s citrónem,

ovocný nápoj (A: 01,03,07,09,10)
Út  5.10. polévka vývar se zeleninou a bulgurem (A: 09)

oběd 1 bramborové knedlíky plň.uzeným masem, zelí kysané, čaj, voda s citrónem, ovocný
nápoj (A: 01,03,10)

oběd 2 kuskus s tuňákem a zeleninou, čaj, voda s citrónem, ovocný nápoj (A: 01,03,04,10)
St  6.10. polévka česneková s bramborem a krupkami (A: 01,06,09)

oběd 1 kapustový karbanátek, brambory, jog. dip, čaj, voda s citrónem, ovocný nápoj (A:
01,03,07)

oběd 2 kapustový karbanátek, bramborová kaše, jog. dip, čaj, voda s citrónem, ovocný nápoj
(A: 01,03,07)

Čt  7.10. polévka vývar s bulgurem a zeleninou (A: 09)
oběd 1 vepřová kýta hamburská, houskové knedlíky, čaj, voda s citrónem, ovocné mléko (A:

01,03,07,09,10)
Pá  8.10. polévka se sýrovým kapáním (A: 01,03,09)

oběd 1 mexická pánev s kuřecím masem, chléb, ovoce, čaj, voda s citrónem, ovocný nápoj
(A: 01,09)

oběd 2 ragú z červené čočky, chléb, ovoce, čaj, voda s citrónem, ovocný nápoj (A: 01)
Po  11.10. polévka kedlubnová (A: 01,06,07)

oběd 1 hovězí maso na  rajčatech a bazalce, těstoviny, čaj, voda s citrónem, jog.mléko (A:
01,07,09)

oběd 2 florentinské  špagety, čaj, voda s citrónem, jogurtové mléko (A: 01,07,09)
Út  12.10. polévka bramborová (A: 01,06,09)

oběd 1 rybí filé po sicilsku, brambory, zeleninový salát, čaj, voda s citrónem, ovocný nápoj (A:
04,09,10)

oběd 2 rybí filé po sicilsku,  bramborová kaše, zeleninový salát, čaj, voda s citrónem, ovocný
nápoj (A: 04,07,09,10)

St  13.10. polévka zelná s klobásou (A: 01,06,07,10)
oběd 1 domácí buchty plněné mákem, tvarohem a povidly, kakao, čaj, voda s citrónem,

ovocné pyré (A: 01,03,07)
Čt  14.10. polévka brokolicová (A: 01,03,07)

oběd 1 šumavská roláda, brambory, ovoce, čaj, voda s citrónem, ovocný nápoj (A:
01,03,06,07)

oběd 2 šumavská roláda, rýže, ovoce, čaj, voda s citrónem, ovocný nápoj (A: 01,03,06,07)
Pá  15.10. polévka kapustová s rýží (A: 01)

oběd 1 vepřová kýta po staročesku, těstoviny, čaj, voda s citrónem, ovocný nápoj (A:
01,07,09)

oběd 2 bulgur  se sušenými rajčaty a fazolkami, str. sýr, čaj, voda s citrónem, ovocný nápoj
(A: 01,07)

Po  18.10. polévka drůbeží s nudlemi (A: 01,03,07,09)
oběd 1 omáčka koprová, hovězí maso vařené, houskové knedlíky, čaj, voda s citrónem,

ovocný nápoj (A: 01,03,07,09)
oběd 2 omáčka koprová s vejcem, brambory, čaj, voda s citrónem, ovocný nápoj (A:

01,03,07,09)
Út  19.10. polévka krupicová s vejcem (A: 01,03,07,09)

oběd 1 husitská směs, rýže, kompot, čaj, voda s citrónem, ovocné mléko (A: 01,06,07)
oběd 2 husitská směs, brambory opékané, kompot, čaj, voda s citrónem, ovocné mléko (A:

01,06,07)
St  20.10. polévka DEN NĚMECKÉ KUCHYNĚ      s celestýnskými nudlemi (A: 09)



01.10.2021 31.10.2021
Jídelní lístek

od do

oběd 1 řízek se smetanovou omáčkou (rahmschnitzel), brambory, čaj, voda s citrónem,
ovocný nápoj (A: 01,07,09)

oběd 2 späzle s houbami a smaž. cibulkou, čaj, voda s citrónem, ovocný nápoj (A: 01,07)
Čt  21.10. polévka hrachová s krutony (A: 01,06)

oběd 1 smažené rybí filé , šťouchané  brambory, kys.okurka, ovoce, čaj, voda s citrónem,
ovocný nápoj (A: 04,10)

oběd 2 smažené rybí filé, bramborový salát, ovoce, čaj, voda s citrónem, ovocný nápoj (A:
04,07,09,10)

Pá  22.10. polévka s cizrnovými noky (A: 01,03,07,09)
oběd 1 kuřecí nudličky po čínsku, jasmínová rýže, šleh.tvaroh,  čaj, voda s citrónem, ovocný

nápoj (A: 07)
oběd 2 květákové kari s hráškem, brambory, šleh. tvaroh, čaj, voda s citrónem, ovocný nápoj

(A: 03,07,09)
Po  25.10. polévka pórková s vejci (A: 01,03,07)

oběd 1 čočka po srbsku s vepřovým masem, chléb, čaj, voda s citrónem, ovocný nápoj (A:
01,09)

oběd 2 fazole po selsku, kuřecí fondy, chléb, čaj, voda s citrónem, ovocný nápoj (A: 01,07,09)
Út  26.10. polévka s játrovými noky (A: 01,03,06,09)

oběd 1 myslivecký guláš, těstoviny, jogurt s ovocem, čaj, voda s citrónem, ovocný nápoj (A:
01,07)

oběd 2 šumavské nudle, jogurt s ovocem, čaj, voda s citrónem, ovocný nápoj (A: 01,07)
St  27.10. polévka PODZIMNÍ PRÁZDNINY
Čt  28.10. polévka STÁTNÍ SVÁTEK
Pá  29.10. polévka PODZIMNÍ PRÁZDNINY

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.


