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Pondělí 5.9.2022
polévka brokolicová krémováPolévka
obsahuje alergeny: 01,07

rizoto s hráškem a zeleninou sypané sýrem, červená řepaOběd 1
obsahuje alergeny: 01,07

Úterý 6.9.2022
polévka zeleninová s krupicí a vejciPolévka
obsahuje alergeny: 01,03,07

masové koule v rajské omáčce, těstovinyOběd 1
obsahuje alergeny: 01,03,07,09

Středa 7.9.2022
polévka fazolováPolévka
obsahuje alergeny: 01

kuřecí plátek přírodní, brambory, bylinkový dresink, zeleninová oblohaOběd 1
obsahuje alergeny: 03,07

Čtvrtek 8.9.2022
pórková polévkaPolévka
obsahuje alergeny: 03,07

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

Pátek 9.9.2022
dýňová polévka krémováPolévka
obsahuje alergeny: 01,07

rybí filé na másle, čočkový salát se zeleninou, jablkoOběd 1
obsahuje alergeny: 04,07,09
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Pondělí 12.9.2022
polévka rajčatová s celozrnnou těstovinouPolévka
obsahuje alergeny: 01,07

kuřecí kung - pao, dušená rýže, zeleninová oblohaOběd 1
obsahuje alergeny: 03

Úterý 13.9.2022
polévka hrstkováPolévka
obsahuje alergeny: 01,09

těstoviny se sýrovou omáčkou a brokolicí, jablkoOběd 1
obsahuje alergeny: 01,07

Středa 14.9.2022
polévka slepičí s písmenkamiPolévka
obsahuje alergeny: 07,09

sekaná pečeně s pohankou a zeleninou, bramborovo-dýňové pyré, okurkový
salát

Oběd 1

obsahuje alergeny: 01,03,07,09

Čtvrtek 15.9.2022
polévka kulajdaPolévka
obsahuje alergeny: 01,03,07

kuřecí stehna na zelenině, kuskus, zeleninová oblohaOběd 1

Pátek 16.9.2022
polévka špenátováPolévka
obsahuje alergeny: 01,07

boloňské špagety, strouhaný sýr, rajčeOběd 1
obsahuje alergeny: 01,07,09
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Pondělí 19.9.2022
polévka květáková s ovesnými vločkamiPolévka
obsahuje alergeny: 01,03,07

domácí buchty plněné tvarohem, hruškyOběd 1
obsahuje alergeny: 03,07

Úterý 20.9.2022
polévka z červené čočkyPolévka
obsahuje alergeny: 01,07,09

rybí filé v peřince, brambory, zeleninová oblohaOběd 1
obsahuje alergeny: 03,04,07

Středa 21.9.2022
polévka žampionováPolévka
obsahuje alergeny: 01,07

hovězí pečeně cikánská, dušená rýže, jablkoOběd 1
obsahuje alergeny: 01

Čtvrtek 22.9.2022
hovězí polévka s těstovinouPolévka
vepřové na kmíně, bramborové knedlíky, dušené zelíOběd 1
obsahuje alergeny: 01

Pátek 23.9.2022
mrkvová polévkaPolévka
obsahuje alergeny: 07

kuřecí nudličky na kari, tarhoňaOběd 1
obsahuje alergeny: 01,07
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Pondělí 26.9.2022
polévka zeleninová s bulguremPolévka
obsahuje alergeny: 01,07,09

zapečené těstoviny s drůbežím masem, zelný salátOběd 1
obsahuje alergeny: 01,07,09

Úterý 27.9.2022
polévka slepičí s písmenkamiPolévka
obsahuje alergeny: 07,09

hrachová kaše s cibulkou, vaječná omeleta, okurka sterilovanáOběd 1
obsahuje alergeny: 01,03,07

Středa 28.9.2022
státní svátek - nevaří seOběd 1

Čtvrtek 29.9.2022
zelňačka s cizrnouPolévka
obsahuje alergeny: 01,07

čevabčiči, brambory, bylinkový dresink, zeleninová oblohaOběd 1
obsahuje alergeny: 01,10

Pátek 30.9.2022
polévka fazolkováPolévka
obsahuje alergeny: 01,07

špagety s tuňákem a sušenými rajčaty, strouhaný sýr, zeleninová oblohaOběd 1
obsahuje alergeny: 01,07
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