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Čtvrtek 1.11.2018
polévka fazolková s jáhlyPolévka
obsahuje alergeny: 01,07

segedínský guláš, houskové knedlíky (kynuté)- se špaldouOběd 1
obsahuje alergeny: 01,03,07

Pátek 2.11.2018
polévka rajčatová s rýžíPolévka
obsahuje alergeny: 01,07

čočka se zeleninou, vejce vařené, slunečnicový chlébOběd 1
obsahuje alergeny: 01,03,09
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Pondělí 5.11.2018
polévka fazolová se zeleninouPolévka
obsahuje alergeny: 01,09

lečo s vejci a dýní, brambory m.m., jablka - přílohaOběd 1
obsahuje alergeny: 03,07

Úterý 6.11.2018
polévka borščPolévka
obsahuje alergeny: 01,07

kuřecí medailonky s pórkem, kuskus - příloha, dušená míchaná zeleninaOběd 1
obsahuje alergeny: 01,07

Středa 7.11.2018
polévka z hlávkového zelíPolévka
žemlovka s jablky a tvarohemOběd 1
obsahuje alergeny: 03,07

Čtvrtek 8.11.2018
polévka slepičí s domácími nudlemiPolévka
obsahuje alergeny: 01,03,07,09

omáčka znojemská, vepřová plec vařená, dušená rýžeOběd 1
obsahuje alergeny: 01

Pátek 9.11.2018
hovězí polévka s játrovou rýžíPolévka
obsahuje alergeny: 03,09

hovězí svíčková na smetaně, houskové knedlíky- celozrnnéOběd 1
obsahuje alergeny: 01,03,07,09
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Pondělí 12.11.2018
polévka brokolicová krémová s ovesnými vločkamiPolévka
obsahuje alergeny: 01,07

rybí filé zapečené se sýrem na zelenině, bramborová kaše - příloha, zeleninová
obloha

Oběd 1

obsahuje alergeny: 04,07

Úterý 13.11.2018
polévka bramboračka- s medvědím česnekemPolévka
obsahuje alergeny: 07,09

špagety s vepřovým masem na rajčatech, strouhaný sýr, paprika - zelenina
příloha

Oběd 1

obsahuje alergeny: 01,07

Středa 14.11.2018
polévka zeleninová s kapánímPolévka
obsahuje alergeny: 01,03,07

hovězí na houbách, dušená rýžeOběd 1
obsahuje alergeny: 01,07,10

Čtvrtek 15.11.2018
polévka čočkováPolévka
obsahuje alergeny: 01

omáčka křenová, vepřová plec vařená, bramborové knedlíkyOběd 1
obsahuje alergeny: 01,03,07

Pátek 16.11.2018
polévka hovězí s domácími nudlemi a zeleninouPolévka
obsahuje alergeny: 01,03,09

kuřecí stehna pečená, bylinková nádivka, brambory m.m.Oběd 1
obsahuje alergeny: 01,03,07
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Pondělí 19.11.2018
polévka gulášováPolévka
obsahuje alergeny: 01

sekaná pečeně s pohankou, bramborovo- karotková kaše, zeleninová oblohaOběd 1
obsahuje alergeny: 01,03,07

Úterý 20.11.2018
polévka česneková s krupkami a bramboryPolévka
obsahuje alergeny: 01

brokolice se sýrovou omáčkou, těstoviny, jablka - přílohaOběd 1
obsahuje alergeny: 01,07

Středa 21.11.2018
polévka květáková krémováPolévka
obsahuje alergeny: 01,07

kuřecí kung - pao, dušená rýžeOběd 1
obsahuje alergeny: 01,03

Čtvrtek 22.11.2018
polévka z rybího filé a zeleninyPolévka
obsahuje alergeny: 01,04,07,09

hovězí ragú v zelenině, houskové knedlíky- celozrnnéOběd 1
obsahuje alergeny: 01,03,07

Pátek 23.11.2018
polévka slepičí s rýží a zeleninouPolévka
obsahuje alergeny: 07,09

vepřové maso na paprikách, tarhoňaOběd 1
obsahuje alergeny: 01,07
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Pondělí 26.11.2018
polévka rajčatová s rýžíPolévka
obsahuje alergeny: 01,07

bílé fazole se šunkou a rajčaty, chlébOběd 1
obsahuje alergeny: 01

Úterý 27.11.2018
polévka cibulová s bramboryPolévka
obsahuje alergeny: 01,09

rizoto z vepřového masa, strouhaný sýr, řepa červenáOběd 1
obsahuje alergeny: 07

Středa 28.11.2018
polévka hrstkováPolévka
obsahuje alergeny: 01,09

kuřecí plátek přírodní, dušená rýže, míchaná zelenina dušenáOběd 1
obsahuje alergeny: 01,07

Čtvrtek 29.11.2018
polévka kapustová s vejcemPolévka
obsahuje alergeny: 01,03,07

hovězí pečeně na česneku, houskové knedlíky (kynuté)- se špaldouOběd 1
obsahuje alergeny: 01,03,07

Pátek 30.11.2018
zelňačka s cizrnouPolévka
obsahuje alergeny: 01,07

květákový nákyp, brambory m.m., jablka - přílohaOběd 1
obsahuje alergeny: 01,03,07
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