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Čtvrtek 1.12.2016
polévka hrstkováPolévka
obsahuje alergeny: 01,09

špagety se zeleninovou omáčkou, jablka - přílohaOběd 1
obsahuje alergeny: 01,06,09

Pátek 2.12.2016
polévka bramborováPolévka
obsahuje alergeny: 01,09

sekaná pečeně, bramborová kaše - příloha, okurka sterilovaná - přílohaOběd 1
obsahuje alergeny: 01,03,07
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Pondělí 5.12.2016
rajčatová polévka s celozrnným kuskusemPolévka
obsahuje alergeny: 07

pizza zeleninová se šunkouOběd 1
obsahuje alergeny: 01,07

Úterý 6.12.2016
polévka slepičí se zeleninou a nudlemiPolévka
obsahuje alergeny: 01,03,07,09

kuřecí roláda, brambory m.m., zeleninová oblohaOběd 1
obsahuje alergeny: 01,03,07

Středa 7.12.2016
polévka brokolicovo-květáková s majoránkouPolévka
obsahuje alergeny: 01,07

brambory zapečené s mletým masemOběd 1
obsahuje alergeny: 03,07

Čtvrtek 8.12.2016
polévka kroupová se zeleninou a bramboryPolévka
obsahuje alergeny: 01

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

Pátek 9.12.2016
polévka čočkováPolévka
obsahuje alergeny: 01

vepřový řízek přírodní, zeleninový kuskus, jablka - přílohaOběd 1
obsahuje alergeny: 01,07
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Pondělí 12.12.2016
polévka z rybího filéPolévka
obsahuje alergeny: 01,04,07

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

Úterý 13.12.2016
polévka fazolová se zeleninouPolévka
obsahuje alergeny: 01,09

moravský vrabec, dušené červené zelí, bramborové knedlíkyOběd 1
obsahuje alergeny: 01,03

Středa 14.12.2016
gulášová polévkaPolévka
bramborák, dušené kyselé zelíOběd 1
obsahuje alergeny: 01,03,07

Čtvrtek 15.12.2016
polévka hrachová se zeleným háškem a kroupamaPolévka
obsahuje alergeny: 01,07

hovězí ragú v zelenině, těstovinyOběd 1
obsahuje alergeny: 01

Pátek 16.12.2016
polévka hovězí s játrovými noky a zeleninouPolévka
obsahuje alergeny: 01,03,09

fazole kovbojské, jablka - přílohaOběd 1
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Pondělí 19.12.2016
polévka cibulová s bramboryPolévka
obsahuje alergeny: 01,09

rizoto z vepřového masa, okurka sterilovaná - přílohaOběd 1
obsahuje alergeny: 07

Úterý 20.12.2016
polévka kulajdaPolévka
obsahuje alergeny: 01,03,07

hovězí pečeně cikánská, tarhoňaOběd 1
obsahuje alergeny: 01

Středa 21.12.2016
polévka zeleninová s bulguremPolévka
obsahuje alergeny: 01,07,09

rybí filé smažené, bramborovo- karotková kaše, zeleninová oblohaOběd 1
obsahuje alergeny: 01,03,04,07

Čtvrtek 22.12.2016
polévka česneková s ovesnými vločkami a bramboryPolévka
obsahuje alergeny: 01

nudle s mákemOběd 1
obsahuje alergeny: 01,07

Pátek 23.12.2016
dovolenáOběd 1
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Pondělí 26.12.2016
dovolenáOběd 1

Úterý 27.12.2016
dovolenáOběd 1

Středa 28.12.2016
dovolenáOběd 1

Čtvrtek 29.12.2016
dovolenáOběd 1

Pátek 30.12.2016
dovolenáOběd 1
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Seznam alergenů: Obiloviny obsahující lepek    
Vejce                         
Ryby

06 
07 
09

Sójové boby (sója)            
Mléko                         
Celer


