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Středa 1.12.2021
pomazánka budapešťská, rohlík, paprika - zelenina příloha, čajPřesnídáv.
obsahuje alergeny: 01,07

polévka čočková se zeleninouPolévka
obsahuje alergeny: 01,09

losos, brambory m.m., zeleninová obloha, bylinkový dresinkOběd 1
obsahuje alergeny: 01,03,07

cereálie, mléko, hroznové víno - přílohaSvačina
obsahuje alergeny: 01,06,07,08

Čtvrtek 2.12.2021
pudink, dětské piškoty, jablka - příloha, čajPřesnídáv.
obsahuje alergeny: 01,07

polévka kulajdaPolévka
obsahuje alergeny: 01,03,07

vepřová panenka, dušená rýže s kukuřicí, hrušky - přílohaOběd 1
obsahuje alergeny: 01

slunečnicový chléb, máslo, šunka, okurka - zelenina příloha, čaj / bílá kávaSvačina
obsahuje alergeny: 01,07

Pátek 3.12.2021
pomazánka drožďová, chléb kmínový, rajče, čaj / bílá kávaPřesnídáv.
obsahuje alergeny: 01,03,07

polévka borščPolévka
obsahuje alergeny: 01,07,09

špagety carbonare, strouhaný sýr, zeleninová oblohaOběd 1
obsahuje alergeny: 01,03,06,07

skořicový šnek, hrušky - příloha, čaj / bílá kávaSvačina
obsahuje alergeny: 01,07
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Pondělí 6.12.2021
pomazánka sardinková, chléb, mrkev, kakao, čajPřesnídáv.
obsahuje alergeny: 01,04,07,10

celerová polévkaPolévka
obsahuje alergeny: 07,09

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

houska, máslo, plátkový sýr, jablka - příloha, čaj / bílá kávaSvačina
obsahuje alergeny: 01,07

Úterý 7.12.2021
kaše z ovesných vloček, banány - příloha, čaj, kakaoPřesnídáv.
obsahuje alergeny: 01,07

uzená polévka s rýžíPolévka
obsahuje alergeny: 09

střapačky se zelím a uzeným masem, mandarinky - přílohaOběd 1
obsahuje alergeny: 01,03

cereální rohlík, pomazánkové máslo, okurka - zelenina příloha, čajSvačina
obsahuje alergeny: 01,06,07

Středa 8.12.2021
pomazánka ze strouhaného sýra, rohlík, jablka, čaj / bílá kávaPřesnídáv.
obsahuje alergeny: 01,07

polévka hrachová se zeleným hráškemPolévka
obsahuje alergeny: 01,07

čevabčiči, brambory m.m., bylinkový dresink, zeleninová oblohaOběd 1
obsahuje alergeny: 01,03,07,10

cereálie, mléko, hrušky - ovoce příloha, čajSvačina
obsahuje alergeny: 01,06,07,08

Čtvrtek 9.12.2021
domácí tvarohovo-smetanový krém, jablka - příloha, kakao, čajPřesnídáv.
obsahuje alergeny: 07

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

španělský ptáček, dušená rýžeOběd 1
obsahuje alergeny: 01,03,10

slunečnicový chléb, máslo, vejce vařené, okurka - zelenina příloha, čaj / bílá kávaSvačina
obsahuje alergeny: 01,03,07

Pátek 10.12.2021
pomazánka tvarohová s pažitkou, chléb, paprika - zelenina příloha, čaj, kakaoPřesnídáv.
obsahuje alergeny: 01,07

polévka mrkvováPolévka
obsahuje alergeny: 01,07

šoulet, salát z kysaného zelí (zelný) - přílohaOběd 1
obsahuje alergeny: 01

vánočka, hroznové víno - ovoce příloha, čajSvačina
obsahuje alergeny: 01
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Pondělí 13.12.2021
pomazánka z ryb v tomatě, rohlík, mrkev, čajPřesnídáv.
obsahuje alergeny: 01,04,07

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

krůtí maso s grilovanou zeleninou, kuskusOběd 1
chléb, máslo, plátkový sýr, řepa červená, čajSvačina
obsahuje alergeny: 01,07

Úterý 14.12.2021
kaše jáhlová, hrušky - ovoce příloha, čaj / bílá kávaPřesnídáv.
obsahuje alergeny: 07

polévka rajčatová s rýžíPolévka
obsahuje alergeny: 01,07

zapékaný kapustový nákyp, bramborová kaše - příloha, šopský salátOběd 1
obsahuje alergeny: 01,03,07

cereální rohlík, máslo, šunka, rajčeSvačina
obsahuje alergeny: 01,06,07

Středa 15.12.2021
pomazánka mrkvová, rohlík, paprika - zelenina příloha, čaj / bílá kávaPřesnídáv.
obsahuje alergeny: 01,07

hovězí polévka s těstovinouPolévka
obsahuje alergeny: 01

hovězí svíčková na smetaně, houskové knedlíky (kynuté)- se špaldouOběd 1
obsahuje alergeny: 01,03,07,09

cereálie, mléko, mandarinky - příloha, čajSvačina
obsahuje alergeny: 01,06,07,08

Čtvrtek 16.12.2021
jogurt - příloha, rohlík, hrušky - příloha, čajPřesnídáv.
obsahuje alergeny: 01,07

polévka fazolkováPolévka
obsahuje alergeny: 01,07

bulgurové rizoto s drůbežím masem a zeleninou, strouhaný sýr, řepa červenáOběd 1
obsahuje alergeny: 01,07

slunečnicový chléb, máslo, paprika - zelenina příloha, čaj / bílá kávaSvačina
obsahuje alergeny: 01,07

Pátek 17.12.2021
pomazánka vajíčková, chléb kmínový, okurka - zelenina příloha, čajPřesnídáv.
obsahuje alergeny: 01,03,07,10

polévka s drožďovou zavářkouPolévka
obsahuje alergeny: 01,03,07,09

boloňské ragú, těstoviny, rajčeOběd 1
obsahuje alergeny: 01,07,09

koláče s ovocem, čaj / bílá káva, jablka - přílohaSvačina
obsahuje alergeny: 01,03,07
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Pondělí 20.12.2021
sanitační dny - nevaří seOběd 1

Úterý 21.12.2021
sanitační dny - nevaří seOběd 1

Středa 22.12.2021
sanitační dny - nevaří seOběd 1

Čtvrtek 23.12.2021
sanitační dny - nevaří seOběd 1

Pátek 24.12.2021
státní svátekOběd 1
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Pondělí 27.12.2021
sanitační dny - nevaří seOběd 1

Úterý 28.12.2021
sanitační dny - nevaří seOběd 1

Středa 29.12.2021
sanitační dny - nevaří seOběd 1

Čtvrtek 30.12.2021
sanitační dny - nevaří seOběd 1

Pátek 31.12.2021
sanitační dny - nevaří seOběd 1

01 
03 
04 
06

Seznam alergenů: Obiloviny obsahující lepek    
Vejce                         
Ryby                          
Sójové boby (sója)

07 
08 
09 
10

Mléko                         
Ořechy, mandle, pistácie      
Celer                         
Hořčice


