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Pátek 1.10.2021
polévka celerováPolévka
obsahuje alergeny: 01,07,09

kuře na paprice, těstovinyOběd 1
obsahuje alergeny: 01,07
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Pondělí 4.10.2021
dýňová polévka krémováPolévka
obsahuje alergeny: 01,07

hrachová kaše s cibulkou, vejce vařené, salát z kysaného zelí (zelný) - přílohaOběd 1
obsahuje alergeny: 01,03,07

Úterý 5.10.2021
polévka zeleninová s bulguremPolévka
obsahuje alergeny: 01,07,09

rybí filé s rajčaty, bazalkou a mozzarelou, brambory, okurkový salátOběd 1
obsahuje alergeny: 01,04,07

Středa 6.10.2021
hovězí polévka s nudlemiPolévka
hovězí svíčková na smetaně, houskové knedlíky (kynuté)- se špaldouOběd 1
obsahuje alergeny: 01,03,07,09

Čtvrtek 7.10.2021
polévka borščPolévka
obsahuje alergeny: 01,07

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

Pátek 8.10.2021
polévka hrachováPolévka
obsahuje alergeny: 01,07

kuře po italsku, tarhoňaOběd 1
obsahuje alergeny: 01
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Pondělí 11.10.2021
polévka čočkováPolévka
obsahuje alergeny: 09

krůtí řízek přírodní, brambory m.m., bylinkový dresink, zeleninová oblohaOběd 1
obsahuje alergeny: 01,03,07

Úterý 12.10.2021
polévka z červené řepyPolévka
nudle s mákem, jablka - přílohaOběd 1
obsahuje alergeny: 01,07

Středa 13.10.2021
polévka pórkováPolévka
obsahuje alergeny: 01,07

králík na česneku, bramborové knedlíky, dušený špenátOběd 1
obsahuje alergeny: 01,03,07

Čtvrtek 14.10.2021
polévka květáková s ovesnými vločkamiPolévka
obsahuje alergeny: 01,03,07

telecí na pražský způsob, dušená rýžeOběd 1
obsahuje alergeny: 03,07

Pátek 15.10.2021
gulášová polévkaPolévka
zapečené těstoviny se šunkou, zelný salát s jablky - přílohaOběd 1
obsahuje alergeny: 01,03,06,07
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Pondělí 18.10.2021
polévka kapustováPolévka
obsahuje alergeny: 01

kuře na žampionech, kuskus - přílohaOběd 1

Úterý 19.10.2021
polévka fazolkováPolévka
obsahuje alergeny: 01,07

boloňské ragú, špagety, strouhaný sýr, rajčeOběd 1
obsahuje alergeny: 01,07,09

Středa 20.10.2021
polévka slepičí s rýžíPolévka
obsahuje alergeny: 07,09

segedínský guláš, houskové knedlíky (kynuté)- se špaldouOběd 1
obsahuje alergeny: 01,03,07

Čtvrtek 21.10.2021
polévka bramborováPolévka
obsahuje alergeny: 01,09

filet z lososa, šťouchané brambory - příloha, zeleninová oblohaOběd 1
obsahuje alergeny: 07

Pátek 22.10.2021
mrkvová polévkaPolévka
obsahuje alergeny: 07

brokolice se sýrovou omáčkou, těstovinyOběd 1
obsahuje alergeny: 01,07
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Pondělí 25.10.2021
polévka rajčatová s kuskusemPolévka
obsahuje alergeny: 01,07

krůtí masová směs, čínské nudle, zeleninová oblohaOběd 1
obsahuje alergeny: 01

Úterý 26.10.2021
polévka hrstkováPolévka
obsahuje alergeny: 01,09

vepřový přírodní mletý řízek se sýrem, brambory m.m., zeleninová oblohaOběd 1
obsahuje alergeny: 01,03,07

Středa 27.10.2021
hovězí polévka s játrovou rýžíPolévka
obsahuje alergeny: 03

drůbeží játra na cibulce, dušená rýžeOběd 1
obsahuje alergeny: 07

Čtvrtek 28.10.2021
státní svátek - nevaří seOběd 1

Pátek 29.10.2021
polévka špenátováPolévka
obsahuje alergeny: 01,07

fazole kovbojské, chlébOběd 1
obsahuje alergeny: 01
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