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Pondělí 1.11.2021
polévka zeleninová s bulguremPolévka
obsahuje alergeny: 01,07,09

kuře a la bažant, dušená rýže, zeleninová oblohaOběd 1
obsahuje alergeny: 01,09

Úterý 2.11.2021
polévka hrachová se zeleným hráškemPolévka
obsahuje alergeny: 01,07

vepřová panenka na slanině, šťouchané brambory , zeleninová oblohaOběd 1
obsahuje alergeny: 01,07

Středa 3.11.2021
mrkvová polévkaPolévka
obsahuje alergeny: 07

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

Čtvrtek 4.11.2021
polévka slepičí s písmenkamiPolévka
obsahuje alergeny: 07,09

špagety s rajčaty a tuňákem, strouhaný sýrOběd 1
obsahuje alergeny: 01,07

Pátek 5.11.2021
polévka pórková s vejciPolévka
obsahuje alergeny: 01,03,07

dukátové buchtičky s krémem, jablka - přílohaOběd 1
obsahuje alergeny: 01,03,07
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Pondělí 8.11.2021
polévka květáková s ovesnými vločkamiPolévka
obsahuje alergeny: 01,03,07

krůtí masová směs, těstovinyOběd 1
obsahuje alergeny: 01

Úterý 9.11.2021
polévka zeleninová s krupicí a vejciPolévka
obsahuje alergeny: 01,03,07

čočka na kyselo, vejce vařené, okurka sterilovaná - přílohaOběd 1
obsahuje alergeny: 01,03

Středa 10.11.2021
polévka žampionováPolévka
obsahuje alergeny: 01,03

telecí ragú, dušená rýže, jablkaOběd 1

Čtvrtek 11.11.2021
česneková polévka s vejcemPolévka
obsahuje alergeny: 03

kachna pečená, bramborové knedlíky, dušené červené zelíOběd 1
obsahuje alergeny: 01,03

Pátek 12.11.2021
hovězí polévka s játrovou rýžíPolévka
obsahuje alergeny: 03

sekaná pečeně, bramborová kaše, zeleninová oblohaOběd 1
obsahuje alergeny: 01,03,07
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Pondělí 15.11.2021
polévka brokolicová krémováPolévka
obsahuje alergeny: 01,07

kuřecí nudličky na kari s pórkem, dušená rýžeOběd 1
obsahuje alergeny: 01,07

Úterý 16.11.2021
polévka rajčatová s rýžíPolévka
obsahuje alergeny: 01,07

krůtí špíz, brambory m.m., bylinkový dresink, zeleninová oblohaOběd 1
obsahuje alergeny: 03,07

Středa 17.11.2021
státní svátek - nevaří seOběd 1
obsahuje alergeny: 01,03,07,09

Čtvrtek 18.11.2021
polévka fazolováPolévka
obsahuje alergeny: 01

rybí filé se zeleninou, bramborovo- karotková kaše, zeleninová oblohaOběd 1
obsahuje alergeny: 04,07

Pátek 19.11.2021
polévka bramborová s krupkamiPolévka
obsahuje alergeny: 01

míchaná zelenina dušená, kuskusOběd 1
obsahuje alergeny: 01
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Pondělí 22.11.2021
dýňová polévka krémováPolévka
obsahuje alergeny: 01,07

kuře po indicku, tarhoňaOběd 1
obsahuje alergeny: 01

Úterý 23.11.2021
polévka gulášováPolévka
obsahuje alergeny: 01

sekaný máslový řízek, brambory, zeleninová oblohaOběd 1
obsahuje alergeny: 03,07

Středa 24.11.2021
polévka kmínová s kapáním a zeleninouPolévka
obsahuje alergeny: 01,03,07,09

moravský vrabec, bramborové knedlíky, dušený špenátOběd 1
obsahuje alergeny: 01,03,07

Čtvrtek 25.11.2021
polévka hrstkováPolévka
obsahuje alergeny: 01,09

zapečené těstoviny s drůbežím a králičím masem, domácí jablkový kompotOběd 1
obsahuje alergeny: 01,07

Pátek 26.11.2021
zelňačka s cizrnouPolévka
obsahuje alergeny: 01,07

houbové rizoto, strouhaný sýr, zeleninová oblohaOběd 1
obsahuje alergeny: 07
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Pondělí 29.11.2021
polévka špenátováPolévka
obsahuje alergeny: 01,07

krůtí guláš s fazolemi, chléb, zeleninová oblohaOběd 1
obsahuje alergeny: 01,07

Úterý 30.11.2021
polévka hovězí s nudlemiPolévka
obsahuje alergeny: 01,09

hovězí maso vařené, omáčka rajská, houskové knedlíky (kynuté)Oběd 1
obsahuje alergeny: 01,03,07,09
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