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Čtvrtek 1.12.2022
polévka fazolkováPolévka
obsahuje alergeny: 01,07

střapačky se zelím a uzeným masemoběd 1
obsahuje alergeny: 01,03

Pátek 2.12.2022
polévka zeleninová s kapánímPolévka
obsahuje alergeny: 01,03,07

pepizoto s mletým hovězím masem, zeleninou a sýremoběd 1
obsahuje alergeny: 07
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Pondělí 5.12.2022
kukuřičná polévkaPolévka
obsahuje alergeny: 07

kuřecí plátek na rattatouille (cuketa, rajčata, lilek, papriky) s bulguremoběd 1

Úterý 6.12.2022
hovězí polévka s játrovou rýžíPolévka
obsahuje alergeny: 01,03

omáčka rajská, hovězí maso vařené, těstovinyoběd 1
obsahuje alergeny: 01,09

Středa 7.12.2022
polévka špenátováPolévka
obsahuje alergeny: 01,07

karbanátek z rybího filé, brambory, bylinkový dresink, zeleninová oblohaoběd 1
obsahuje alergeny: 01,03,04,07

Čtvrtek 8.12.2022
polévka čočkováPolévka
obsahuje alergeny: 09

lahůdkové roštěnky, dušená rýže, jablkooběd 1

Pátek 9.12.2022
polévka bramborováPolévka
obsahuje alergeny: 01,09

fazolový guláš, chléb, zeleninová oblohaoběd 1
obsahuje alergeny: 01
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Pondělí 12.12.2022
polévka kapustováPolévka
obsahuje alergeny: 01

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

Úterý 13.12.2022
polévka sýrovo - cibulováPolévka
obsahuje alergeny: 01,07

krůtí plátky v jogurtové marinádě, brambory, bylinkový dresink, zeleninová
obloha

oběd 1

obsahuje alergeny: 01,03,07

Středa 14.12.2022
polévka slepičí s písmenkamiPolévka
obsahuje alergeny: 01,07,09

boloňské špagety, strouhaný sýr, zeleninová oblohaoběd 1
obsahuje alergeny: 01,07,09

Čtvrtek 15.12.2022
cizrnová polévka s bramboremPolévka
obsahuje alergeny: 07

dukátové buchtičky s krémem, ovoceoběd 1
obsahuje alergeny: 01,03,07

Pátek 16.12.2022
polévka zelenin. s drožďovými knedlíčkyPolévka
obsahuje alergeny: 01,03,09

králík na česneku, bramborové knedlíky, dušený špenátoběd 1
obsahuje alergeny: 01,03,07
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Pondělí 19.12.2022
polévka kulajdaPolévka
obsahuje alergeny: 01,03,07

zapečené smetanové gnocchi s lososem, zeleninová oblohaoběd 1
obsahuje alergeny: 01,03,04

Úterý 20.12.2022
hovězí polévka s těstovinouPolévka
vepřový přírodní mletý řízek, bramborová kaše, zeleninová oblohaoběd 1
obsahuje alergeny: 01,03,07

Středa 21.12.2022
polévka hrachováPolévka
obsahuje alergeny: 01,07

tortilla plněná kuřecím masem a zeleninou, fazolový salát s kukuřicí - přílohaoběd 1
obsahuje alergeny: 07

Čtvrtek 22.12.2022
ředitelské volno - nevaří seoběd 1

Pátek 23.12.2022
vánoční prázdniny - nevaří seoběd 1



01.12.2022 31.12.2022od

Cizí - Prosinec 2022
do

Pondělí 26.12.2022
vánoční prázdniny - nevaří seoběd 1

Úterý 27.12.2022
vánoční prázdniny - nevaří seoběd 1

Středa 28.12.2022
vánoční prázdniny - nevaří seoběd 1

Čtvrtek 29.12.2022
vánoční prázdniny - nevaří seoběd 1

Pátek 30.12.2022
vánoční prázdniny - nevaří seoběd 1

01 
03 
04

Seznam alergenů: Obiloviny obsahující lepek    
Vejce                         
Ryby

07 
09

Mléko                         
Celer


