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Po  1.11. polévka krémová mrkvová se zázvorem (A: 01,07)
oběd 1 vepřový řízek smažený, brambory, kompot, čaj, voda s citrónem, ovocný nápoj (A:

01,03,07)
oběd 2 těstoviny se strouhankou a cukrem, čaj, voda s citrónem, ovocný nápoj (A: 01,03,07)

Út  2.11. polévka vývar se zeleninou a sójovými boby (A: 09)
oběd 1 makedoňský  tokáň z hovězího masa, těstoviny, čaj, voda s citrónem, jogurtové mléko

(A: 01,07)
oběd 2 gnocchi v rajčatové  omáčce, čaj, voda s citrónem, jogurtové mléko (A: 01,07)

St  3.11. polévka z vaječné jíšky (A: 01,03,09)
oběd 1 džuveč, str. sýr, kys. okurka , šlehaný tvaroh, čaj, voda s citrónem, ovocný nápoj (A:

07,10)
oběd 2 těstovinový salát s tuňákem, čaj, voda s citrónem, ovocný nápoj (A: 01,03,04,10)

Čt  4.11. polévka fazolová se zeleninou (A: 01,06,09)
oběd 1 kuře na paprice, houskové knedlíky, ovoce, čaj, voda s citrónem, ovocný nápoj (A:

01,03,07)
oběd 2 česnekový kuskus, str. sýr,ovoce, čaj, voda s citrónem, ovocný nápoj (A: 01)

Pá  5.11. polévka gulášová (A: 01)
oběd 1 nákyp rýžový se švestkami, jogurtové mléko, čaj, voda s citrónem (A: 03,07)
oběd 2 bulgureto, kys. okurka, čaj, jogurtové mléko, voda s citrónem (A: 07,10)

Po  8.11. polévka špenátová (A: 01,06,07)
oběd 1 šunkofleky, zeleninový salát, čaj, voda s citrónem, ovocný nápoj (A: 01)
oběd 2 späzle s  houbami a hráškem, zeleninový salát, čaj, voda s citrónem, ovocný nápoj (A:

01)
Út  9.11. polévka vývar s písmenky (A: 09)

oběd 1 hrachová kaše s vepřovým masem, chléb, kys.okurka, čaj, voda s citrónem, ovocný
nápoj (A: 01,07,10)

oběd 2 čočka na kyselo, vejce vařené, chléb, kys.okurka , čaj, voda s citrónem, ovocný nápoj
(A: 01,03,10)

St  10.11. polévka z řapíkatého  celeru (A: 01,06,07,09)
oběd 1 kuřecí plátek, zelenina dušená, brambory, ovoce, čaj, voda s citrónem, ovocný nápoj

(A: 01)
oběd 2 kuřecí plátek, kaše bramborová, zelenina dušená, ovoce, čaj, voda s citrónem, ovocný

nápoj (A: 01,07)
Čt  11.11. polévka hrachová se zeleninou a kroupami (A: 01,06,07,09)

oběd 1 hovězí v šípkové omáčce, bramborové špalíčky, jog.mléko, čaj, voda s citrónem,
ovocný nápoj (A: 01,03,07,09)

oběd 2 kuskus se zeleninou,str. sýr, jogurtové mléko, čaj, voda s citrónem, ovocný nápoj (A:
01,03,07,09)

Pá  12.11. polévka rajská s těstovinou VAŘÍME NA PŘÁNÍ TŘÍDY 7.B (A: 01,03,07)
oběd 1 kuřecí čína na kari, rýžové nudle, perník, čaj, voda s citrónem, vocný nápoj (A:

01,03,07)
oběd 2 kuřecí čína na kari, rýže, perník, čaj, voda s citrónem, ovocný nápoj (A: 01,03,07)

Po  15.11. polévka krupnik     DEN POLSKÉ KUCHYNĚ (A: 01)
oběd 1 polský bigos, bramborové noky, jogurt , čaj, voda s citrónem, ovocný nápoj (A:

01,03,07)
oběd 2 těstoviny s ratatouille, str. parmezán, jogurt, čaj, voda s citrónem, ovocný nápoj (A:

01,03,07,09)
Út  16.11. polévka čočková (A: 01)

oběd 1 rybí filé zapečené s brokolicí a sýrem, brambory, kompot, čaj, voda s citrónem, ovocný
nápoj (A: 03,04,07,09)

oběd 2 rybí filé zapečené s brokolicí a sýrem, kaše bramborová, kompot, čaj, voda s citrónem,
ovocný nápoj (A: 03,04,07,09)

St  17.11. polévka STÁTNÍ SVÁTEK
Čt  18.11. polévka vývar se šunkovým svítkem (A: 09)
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oběd 1 hovězí na houbách, rýže, ovoce, čaj, voda s citrónem, ovocný nápoj (A: 01,07,09,10)
oběd 2 brokolice zapečená s nivou, kys. okurka, ovoce, čaj, voda s citrónem, ovocný nápoj

(A: 01,03,07,10)
Pá  19.11. polévka květáková (A: 01,03,07)

oběd 1 holandský řízek, brambory, dip, jog. mléko, čaj, voda s citrónem (A: 01,03,07)
oběd 2 holandský řízek, kaše bramborová, jog. mléko, čaj, voda s citrónem (A: 01,03,07)

Po  22.11. polévka vývar s krupicovými noky (A: 09)
oběd 1 svíčková na smetaně, houskové knedlíky, ovoce, čaj, voda s citrónem, ovocný nápoj

(A: 01,03,07,09)
Út  23.11. polévka masový krém (A: 01,09)

oběd 1 zapečený kontrabáš, zeleninový salát, čaj, voda s citrónem, ovocný nápoj (A: 03,07)
oběd 2 čočka na kyselo, párek, chléb, zeleninový salát, čaj, voda s citrónem, ovocný nápoj (A:

01,06)
St  24.11. polévka kmínová s vejcem (A: 01,03,09)

oběd 1 vepřová pečeně, bramborové knedlíky, zelí kysané, čaj, voda s citrónem, ovocný
nápoj (A: 01,03,10)

oběd 2 vepřová pečeně, bramborové knedlíky, špenát dušený, čaj, voda s citrónem, ovocný
nápoj (A: 01,03,07)

Čt  25.11. polévka kulaša (A: 01)
oběd 1 bavorské  vdolečky s tvarohem a šlehačkou, bílá káva, čaj, voda s citrónem (A:

01,03,07)
oběd 2 těstoviny s ajvarem a vepřovým masem, bílá káva, voda s citrónem, ovocný nápoj (A:

01,07,09)
Pá  26.11. polévka drožďová s ovesnými vločkami (A: 01,03,06,09)

oběd 1 tatranské nudličky, jasmínová rýže, tvaroh s ovocem, čaj, voda s citrónem, ovocný
nápoj (A: 07)

oběd 2 cizrnový salát se zeleninou, tvaroh s ovocem, toustový chléb, čaj, voda s citrónem,
ovocný nápoj (A: 01,07)

Po  29.11. polévka zeleninová s rýží (A: 01,07,09)
oběd 1 guláš po srbsku, celozrnný knedlík, čaj, voda s citrónem, ovocný nápoj (A: 01,03,07)
oběd 2 špagety s tuňákem a kapií, str. sýr, čaj, voda s citrónem, ovocný nápoj (A:

01,04,07,09,10)
Út  30.11. polévka z červené čočky (A: 01)

oběd 1 masový nákyp, brambory, kys.okurka, ovoce, čaj, voda s citrónem, ovocný nápoj (A:
01,03,06,07,10)

oběd 2 masový nákyp, bramborová kaše, kys.okurka, ovoce, čaj, voda s citrónem, ovocný
nápoj (A: 01,03,06,07,10)

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.


