
01.12.2021 31.12.2021
Jídelní lístek

od do

St  1.12. polévka kapustová (A: 01)
oběd 1 halušky s uzeným masem a kys. zelím, čaj, voda s citrónem, ovocný nápoj (A:

01,03,10)
oběd 2 kuskus se zeleninou, str. sýr, čaj, voda s citrónem, ovocný nápoj

Čt  2.12. polévka bramborová savojská (A: 01,06,09)
oběd 1 bretaňské fazole s kuřecím masem, kys. okurka, chléb, čaj, voda s citrónem, ovocný

nápoj (A: 01,07,09,10)
oběd 2 čočka na kyselo, vejce vařené, kys. okurka, chléb, čaj, voda s citr., ov. nápoj (A:

01,03,10)
Pá  3.12. polévka vývar s krupicí (A: 09)

oběd 1 kuřecí  na česneku, rýže, šlehaný tvaroh, čaj, voda s citrónem, ov. mléko (A: 01,07)
oběd 2 späzle s hráškem a žampiony, str. sýr, šlehaný tvaroh, čaj, voda s citrónem, ov. mléko

(A: 07)
Po  6.12. polévka z čertovy kapsy (A: 01,06,09)

oběd 1 pekelná masová směs, brambory, čaj, voda s citrónem, ovocný nápoj (A: 10)
Út  7.12. polévka vývar s pohankou (A: 09)

oběd 1 segedínský guláš, houskové knedlíky, čaj, voda s citrónem, ovocný nápoj (A:
01,03,07,10)

oběd 2 ragú z červené čočky, chléb, čaj, voda s citrónem, ovocný nápoj (A: 01)
St  8.12. polévka celerová (A: 01,06,07,09)

oběd 1 kuřecí řízek, brambory, kompot, čaj, voda s citrónem, ovocný nápoj (A: 01,03,07)
oběd 2 kuřecí řízek, těstovinový salát, kompot, čaj, voda s citrónem, ovocný nápoj (A:

01,03,04,07,10)
Čt  9.12. polévka frankfurtská (A: 01,06,07)

oběd 1 kaše krupicová s čokoládou, ovoce, čaj, voda s citrónem, ovocný nápoj (A: 01,07)
oběd 2 brokolice zapečená s nivou, brambory, ovoce, čaj, voda s citrónem, ovocný nápoj (A:

01,03,07)
Pá  10.12. polévka vývar s luštěninou (A: 09)

oběd 1 vepřové nudličky po novohradsku, rýže dušená, zeleninový salát, čaj, voda s citrónem,
ovocný nápoj (A: 01,06,07,09)

oběd 2 vepřové nudličky po novohradsku, bulgur, zeleninový salát, čaj, voda s citrónem,
ovocný nápoj (A: 01,06,07,09)

Po  13.12. polévka s celestýnskými nudlemi (A: 09)
oběd 1 čevabčiči, brambory, zeleninový salát, čaj, voda s citrónem, ovocný nápoj (A:

01,06,10)
oběd 2 špagety se suš. rajčaty a fazolkami, zeleninový salát, čaj, voda s citrónem, ovocný

nápoj (A: 01,07,10)
Út  14.12. polévka s krupicovými noky (A: 01,03,07,09)

oběd 1 rizoto z vepřového masa, str. sýr, kys. okurka, čaj, voda s citrónem, ov. mléko (A:
07,10)

oběd 2 těstoviny s ratalouille, str.sýr, čaj, voda s citrónem, ov. mléko (A: 01,03,07)
St  15.12. polévka vánoční couračka (A: 01,07,10)

oběd 1 rybí file smažené, brambory, kys.okurka, ovoce, čaj, voda s citr., ov. nápoj (A:
01,03,04,07,10)

oběd 2 rybí file smažené, bramborový salát, ovoce, čaj, voda s citrónem, ovocný nápoj (A:
01,03,04,07,09,10)

Čt  16.12. polévka bramborová (A: 01,06,09)
oběd 1 vepřová játra na cibulce, rýže, šleh.tvaroh,  čaj, voda s citrónem, ovocný nápoj (A:

01,07)
oběd 2 šumavské nudle, šleh.tvaroh, čaj, voda s citrónem, ovocný nápoj (A: 01,07)

Pá  17.12. polévka kedlubnová (A: 01,03,07)
oběd 1 omáčka rajská, houskové knedlíky, hovězí maso vařené, čaj, voda s citrónem,

jog.mléko (A: 01,03,07,09)
oběd 2 omáčka rajská, těstoviny, hovězí maso vařené, čaj, voda s citrónem, jog.mléko (A:
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Po  20.12. polévka se sýrovým kapáním (A: 01,03,09)
oběd 1 vepřové na kmíně, brambory, ovoce, čaj, voda s citrónem, ov.mléko (A: 01,07)
oběd 2 špenátové rizoto s uz. tofu, ovoce, čaj, voda s citrónem, ov.mléko (A: 06,07)

Út  21.12. polévka brokolicová (A: 01,03,07)
oběd 1 fazolový guláš se zelím a kuř.masem, chléb, zeleninový salát, Čaj, voda s citrónem,

ovocný nápoj (A: 01,07,10)
oběd 2 houbový kuba, zeleninový salát, čaj, voda s citrónem, ovocný nápoj (A: 01,10)

St  22.12. polévka pórková s vejci (A: 01,07)
oběd 1 mexický guláš, houskové knedlíky, čaj, voda s citr., ov.nápoj (A: 01,03,06,07,09)

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.


