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Pondělí 3.12.2018

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

kuře na paprice, tarhoňaOběd 1
obsahuje alergeny: 01,07

Úterý 4.12.2018

polévka rajčatová s celozrnnou těstovinouPolévka
obsahuje alergeny: 01,07

čočka se zeleninou, vaječná omeleta, slunečnicový chlébOběd 1
obsahuje alergeny: 01,03,09

Středa 5.12.2018

polévka hrachová se zeleným hráškem a kroupamiPolévka
obsahuje alergeny: 01,07

vepřové na protlaku s houbami a paprikami, bramboryOběd 1
obsahuje alergeny: 01

Čtvrtek 6.12.2018

polévka květáková s ovesnými vločkamiPolévka
obsahuje alergeny: 01,03,07

hovězí ragú v zelenině, knedlík žemlový- s celozrnnou moukouOběd 1
obsahuje alergeny: 01,03,07

Pátek 7.12.2018

polévka borščPolévka
obsahuje alergeny: 01,07

bulgurové rizoto s vepř. masem a zeleninou, strouhaný sýr, zeleninová oblohaOběd 1
obsahuje alergeny: 01,07
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Pondělí 10.12.2018

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

nudle s mákem, jablka - přílohaOběd 1
obsahuje alergeny: 01,07

Úterý 11.12.2018

polévka rybíPolévka
obsahuje alergeny: 01,04,07,09

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

Středa 12.12.2018

polévka čočková s brambory a zeleninouPolévka
obsahuje alergeny: 01

květákový nákyp, brambory m.m., zeleninová oblohaOběd 1
obsahuje alergeny: 01,03,07

Čtvrtek 13.12.2018

hovězí polévka s játrovou rýžíPolévka
obsahuje alergeny: 03,09

kuře a la bažant, dušená rýžeOběd 1
obsahuje alergeny: 01,09

Pátek 14.12.2018

polévka zeleninová se špaldovou krupičkouPolévka
obsahuje alergeny: 01,07

masové koule v rajské omáčce, houskové knedlíky (kynuté)- se špaldouOběd 1
obsahuje alergeny: 01,03,07,09
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Pondělí 17.12.2018

polévka hrstkováPolévka
obsahuje alergeny: 01,09

hovězí v mrkvi, bramboryOběd 1
obsahuje alergeny: 01,07

Úterý 18.12.2018

polévka gulášováPolévka
obsahuje alergeny: 01

kuře na kari a zelenině, dušená rýžeOběd 1

Středa 19.12.2018

polévka cibulová s bramboremPolévka
obsahuje alergeny: 01,07

vepřové po provensálsku, knedlík žemlový- s celozrnnou moukouOběd 1
obsahuje alergeny: 01,03,07

Čtvrtek 20.12.2018

polévka brokolicová krémováPolévka
obsahuje alergeny: 01,07

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

Pátek 21.12.2018

zelňačka s cizrnouPolévka
obsahuje alergeny: 01,07

vinná klobása, kaše bramborová, mandarinky - přílohaOběd 1
obsahuje alergeny: 06,07
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Pondělí 24.12.2018

štědrý den- nevaří se.Oběd 1

Úterý 25.12.2018

1. svátek vánoční- nevaří se.Oběd 1

Středa 26.12.2018

2. svátek vánoční- nevaří se.Oběd 1

Čtvrtek 27.12.2018

sanitační den- nevaří se.Oběd 1

Pátek 28.12.2018

sanitační den- nevaří se.Oběd 1
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Seznam alergenů: Obiloviny obsahující lepek    
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Ryby
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Sójové boby (sója)            

Mléko                         

Celer
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Pondělí 31.12.2018

sanitační den- nevaří se.Oběd 1




