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Středa 1.9.2021
polévka brokolicová krémováPolévka
obsahuje alergeny: 01,07

houbové rizoto, strouhaný sýr, řepa červenáOběd 1
obsahuje alergeny: 07

Čtvrtek 2.9.2021
gulášová polévkaPolévka
obsahuje alergeny: 01

sekaná pečeně, bramborovo- karotková kaše, okurka - zelenina přílohaOběd 1
obsahuje alergeny: 01,03,07

Pátek 3.9.2021
polévka pórkováPolévka
obsahuje alergeny: 01,07

rybí filé na másle, čočkový salát se zeleninouOběd 1
obsahuje alergeny: 01,04,07,09
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Pondělí 6.9.2021
zeleninová polévka s krupicíPolévka
obsahuje alergeny: 01,03,07

kuřecí stehno pečené, kuskus - přílohaOběd 1

Úterý 7.9.2021
polévka hrachováPolévka
obsahuje alergeny: 01,07

telecí dušené v mrkvi, brambory m.m., zeleninová oblohaOběd 1
obsahuje alergeny: 01,07

Středa 8.9.2021
polévka slepičí s písmenkamiPolévka
obsahuje alergeny: 01,07,09

hovězí pečeně štěpánská, houskové knedlíky (kynuté)Oběd 1
obsahuje alergeny: 01,03,07

Čtvrtek 9.9.2021
mrkvová polévkaPolévka
obsahuje alergeny: 01,07

rýžový nákyp s ovocemOběd 1
obsahuje alergeny: 03,07

Pátek 10.9.2021
polévka špenátováPolévka
obsahuje alergeny: 01,07

masové koule v rajské omáčce, těstoviny - přílohaOběd 1
obsahuje alergeny: 01,03,07,09
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Pondělí 13.9.2021
polévka hrstkováPolévka
obsahuje alergeny: 01,09

kuřecí nudličky na čínský způsob, dušená rýžeOběd 1
obsahuje alergeny: 07

Úterý 14.9.2021
polévka rajčatová s kuskusemPolévka
obsahuje alergeny: 01,07

omáčka koprová, vejce vařené, bramboryOběd 1
obsahuje alergeny: 01,03,07

Středa 15.9.2021
polévka hovězí s nudlemiPolévka
obsahuje alergeny: 01,09

záhorácký vepřový závitek plněný zelím, bramborové knedlíkyOběd 1
obsahuje alergeny: 01,03

Čtvrtek 16.9.2021
zelňačka s cizrnouPolévka
obsahuje alergeny: 01,07

nákyp z rybího filé, bramborová kaše - příloha, kompot ovocný - přílohaOběd 1
obsahuje alergeny: 01,03,04,07

Pátek 17.9.2021
polévka květáková s ovesnými vločkamiPolévka
obsahuje alergeny: 01,03,07

chilli con carne nepálivé, chlébOběd 1
obsahuje alergeny: 01
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Pondělí 20.9.2021
drožďová polévkaPolévka
obsahuje alergeny: 01,03

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

Úterý 21.9.2021
polévka slepičí s bulgurem a zeleninouPolévka
obsahuje alergeny: 01,07,09

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

Středa 22.9.2021
zeleninová polévkaPolévka
obsahuje alergeny: 07

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

Čtvrtek 23.9.2021
polévka čočkováPolévka
obsahuje alergeny: 01,09

zapečené těstoviny s drůbežím masem, zelný salát s jablky - přílohaOběd 1
obsahuje alergeny: 01,07

Pátek 24.9.2021
polévka houbová s bramborami a vejcemPolévka
obsahuje alergeny: 01,03

květákový mozeček, brambory m.m., zeleninová oblohaOběd 1
obsahuje alergeny: 03,07
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Pondělí 27.9.2021
ředitelské volno - nevaří sePolévka

Úterý 28.9.2021
státní svátek - nevaří sePolévka

Středa 29.9.2021
polévka žampionováPolévka
obsahuje alergeny: 01,07

zapékaný kapustový nákyp, bramborová kaše, okurkový salátOběd 1
obsahuje alergeny: 01,03,07

Čtvrtek 30.9.2021
rybí polévkaPolévka
obsahuje alergeny: 01,04,07

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