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Čtvrtek 1.10.2020
polévka zeleninová s krupičkouPolévka
obsahuje alergeny: 01,07

špagety s vepřovým masem a rajčaty, strouhaný sýrOběd 1
obsahuje alergeny: 01,06,07

Pátek 2.10.2020
polévka hovězí se strouhánímPolévka
obsahuje alergeny: 01,03,09

bramborový guláš s uzeninouOběd 1
obsahuje alergeny: 01,06
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Pondělí 5.10.2020
polévka kapustová s vejcemPolévka
obsahuje alergeny: 01,03,07

kuře a la bažant, zeleninový celozrnný kuskusOběd 1
obsahuje alergeny: 01,09

Úterý 6.10.2020
polévka hrstkováPolévka
obsahuje alergeny: 01,09

vepřová plec vařená, dušená mrkev, brambory m.m.Oběd 1
obsahuje alergeny: 07

Středa 7.10.2020
polévka mrkvováPolévka
obsahuje alergeny: 01,07

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

Čtvrtek 8.10.2020
polévka hovězí s játrovými noky a zeleninouPolévka
obsahuje alergeny: 01,03,09

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

Pátek 9.10.2020
polévka bramboračkaPolévka
obsahuje alergeny: 07,09

těstoviny se sýrovou omáčkou s brokolicíOběd 1
obsahuje alergeny: 01,07
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Pondělí 12.10.2020
polévka brokolicová krémová s ovesnými vločkamiPolévka
obsahuje alergeny: 01,07

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

Úterý 13.10.2020
uzená polévka s rýžíPolévka
obsahuje alergeny: 09

strapačky s uzeným a se zelímOběd 1
obsahuje alergeny: 03,06,07

Středa 14.10.2020
polévka čočková- se slaninouPolévka
obsahuje alergeny: 09

hovězí na žampionech, dušená rýžeOběd 1
obsahuje alergeny: 01,07,10

Čtvrtek 15.10.2020
polévka česneková s bramborem a vejcemPolévka
obsahuje alergeny: 01,03

kuřecí nudličky se smetanovou omáčkou, tarhoňaOběd 1
obsahuje alergeny: 01,07

Pátek 16.10.2020
dýňová polévka krémováPolévka
obsahuje alergeny: 01,07

zeleninový nákyp, brambory m.m., zeleninová oblohaOběd 1
obsahuje alergeny: 01,03,06,07,09
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Pondělí 19.10.2020
polévka z rybího filé a zeleninyPolévka
obsahuje alergeny: 01,04,07,09

kuře na kari, dušená rýžeOběd 1

Úterý 20.10.2020
polévka kmínová s kapáním a zeleninouPolévka
obsahuje alergeny: 01,03,07,09

vepřový přírodní mletý řízek se sýrem, bramborová kaše, zeleninová oblohaOběd 1
obsahuje alergeny: 01,03,07

Středa 21.10.2020
polévka fazolová se zeleninouPolévka
obsahuje alergeny: 01,09

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

Čtvrtek 22.10.2020
polévka květáková krémováPolévka
obsahuje alergeny: 01,07

zapečené těstoviny se šunkou, zeleninová oblohaOběd 1
obsahuje alergeny: 01,03,06,07

Pátek 23.10.2020
polévka rajčatová s kuskusemPolévka
obsahuje alergeny: 01,07

hrachová kaše s cibulkou, vejce vařené, okurka sterilovaná - přílohaOběd 1
obsahuje alergeny: 01,03,07
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Pondělí 26.10.2020
zeleninová polévka s masovými knedlíčkyPolévka
obsahuje alergeny: 03,07,09

houbové rizoto, strouhaný sýr, okurka sterilovaná - přílohaOběd 1
obsahuje alergeny: 07

Úterý 27.10.2020
polévka gulášováPolévka
obsahuje alergeny: 01

kuře pečené, brambory m.m., zeleninová oblohaOběd 1
obsahuje alergeny: 01,07

Středa 28.10.2020
státní svátek- nevaří se.Oběd 1

Čtvrtek 29.10.2020
sanitační den- nevaří se.Oběd 1
obsahuje alergeny: 01,07

Pátek 30.10.2020
sanitační den- nevaří se.Oběd 1
obsahuje alergeny: 01,07
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Seznam alergenů: Obiloviny obsahující lepek    
Vejce                         
Ryby                          
Sójové boby (sója)
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Celer                         
Hořčice


