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Úterý polévka Slepičí polévka "Kaldoun" (A: 01,01a,07,09)

oběd 1 Vepřová kýta na smetaně, houskový knedlík (A: 01,01a,03,07,09,10)1.11.
oběd 2 Formanské haušky (sypané nivou), zelný salát (A: 01,01a,03,07)

nápoj Ochucené mléko, čaj s citronem, 100% džus (A: 07)

Středa polévka Kmínová polévka s vejcem (A: 01,01a,03,09)

oběd 1 Přírodní vepřový kotlet, rýže, okurkový salát (A: 01,01a,07,09)2.11.
oběd 2 Dukátové buchtičky s vanilkovým krémem (A: 01,01a,03,07)

nápoj Kakao, juice 100% (A: 07)

Čtvrtek polévka Hrachová polévka s uzeninou (A: 01,01a)

oběd 1 Vepřové nudličky po boloňsku, těstoviny (A: 01,03,06,07,09,13)3.11.
oběd 2 Langoše s kečupem, sypané sýrem (A: 01,03,07)

nápoj Ovocné mléko, instantní čaj, ovoce (A: 07)

Pátek polévka Hovězí polévka se smaženým hráškem (A: 01,03,07,09)

oběd 1 Vepřenky, brambor, hořčice, zelenina (A: 07,10)4.11.
oběd 2 Zapečené penne s kuřecím masem a sýrovou omáčkou (A: 01,07)

nápoj Ochucené mléko, citronová šťáva, ovocný čaj, ovoce (A: 07)

Pondělí polévka Krupicová polévka s vejcem (A: 01,03,09)

oběd 1 Hejk smažený, brambor, zelenina (A: 01,01a,03,04,07)7.11.
oběd 2 Krůtí prsíčka plněná, kuskus, rajčatový salát (A: 01,01a,03,07,09,13)

nápoj Ovocné mléko, čaj, Linie, ovoce (A: 07)

Úterý polévka Dalmátská fazolová polévka (A: 07)

oběd 1 Rizoto z vepřového masa, červená řepa (A: 01,03,06,07,09,13)8.11.
oběd 2 Kuřecí řízek přírodní, brambor, zelenina

nápoj Ovocné mléko, ovocný čaj, Redmax, ovoce (A: 07)

Středa polévka Hovězí polévka s písmenkama (A: 01,03,09)

oběd 1 Jitrnicový vepřový prejt, brambor, kysané zelí (A: 01,01a)9.11.
oběd 2 Krůtí játra na slanině, hrášková rýže, zelenina (A: 01,01a)

nápoj Ochucené mléko, Redmax, ovoce (A: 07)

Čtvrtek polévka Hovězí polévka s rýží a hráškem (A: 01,03,07,09,13)

oběd 1 Kuřecí stehno ala bažant, bramborový knedlík (A: 01,01a,03)10.11.
oběd 2 Hovězí guláš, těstoviny (A: 01,01a)

nápoj Mléko, ovocný čaj, Redmax, ovoce (A: 07)

Pátek polévka Ruský boršč (A: 01,01a,07,09)

oběd 1 Pekařský vepřový řízek, rýže, zelenina (A: 01,01a,03,04,07)11.11.
oběd 2 Kynuté knedlíky s džemem, sypané tvarohem (A: 01,01a,03,07)

nápoj Kakao, Linie, ovoce (A: 07)

Pondělí polévka Čočková polévka (A: 01,09)

oběd 1 Tokajský guláš, houskový knedlík (A: 01)14.11.
oběd 2 Nudle s mákem (A: 01,03)

nápoj Kakao, ovocná šťáva, ovoce (A: 07)

Úterý polévka Hovězí polévka s masem a nudlemi (A: 01,03,09)

oběd 1 Mletý krůtí řízek se sýrem smažený, brambor, jogurtový dresink (A: 01,03,06,07,10)15.11.
oběd 2 Kyjevský vepřový plátek, rýže (A: 01,03,07)
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nápoj Mléko, ovocný čaj, Redmax, ovoce (A: 07)

Středa polévka Brokolicová polévka s vejci (A: 01,03,07)

oběd 1 Tilápie - filet zapečený se šunkou a sýrem, brambor, zeleninový salát16.11.
oběd 2 Kantonská rýže, zeleninový salát (A: 01,03)

nápoj Mléko, Linie, ovoce (A: 07)

Pátek polévka Hovězí polévka se strouháním (A: 01,03,07,09)

oběd 1 Bramborové knedlíky plněné uzeným masem, kysané zelí (A: 01,04,07)18.11.
nápoj Redmax, ovoce (A: 07)

Pondělí polévka Vločková polévka (A: 01,07,09)

oběd 1 Vepřové výpečky, hrachová kaše, okurek (A: 01,01a,07,10)21.11.
oběd 2 Azu po tatarsku, špagety (A: 01,03)

nápoj Ochucené mléko, Redmax, ovoce (A: 07)

Úterý polévka Rajčatová polévka s rýží (A: 01,01a,07)

oběd 1 Putimská vepřová kotleta, brambory (A: 01,01a,10)22.11.
oběd 2 Lasagne s mletým masem, zeleninový salát (A: 01,07)

nápoj Mléko, 100% džus (A: 07)

Středa polévka Hovězí polévka s drožďovými knedlíčky (A: 01,01a,03,07,09)

oběd 1 Hovězí maso vařené, okurková omáčka, houskový knedlík (A: 01,01a,03,07,09,10)23.11.
oběd 2 Pražské brambory zapečené s uzeným masem, okurek (A: 03,07)

nápoj Ovocné mléko, citronová šťáva, ovoce (A: 07)

Čtvrtek polévka Polévka z míchaných luštěnin (A: 01,01a,03,07,09,13)

oběd 1 Kuřecí plátek na žampionech, zeleninová rýže (A: 01,07)24.11.
oběd 2 Rýžový nákyp s ovocem (A: 01,03,07,12)

nápoj Kakao, čaj, ovocná šťáva, ovoce (A: 07)

Pátek polévka Francouzská polévka (A: 01,03,07,09,13)

oběd 1 Rybí filé smažené po pražsku, bramborová kaše, mrkvový salát (A: 01,01a,03,04,07)25.11.
oběd 2 Bramborový guláš, chléb (A: 01,01a,07)

nápoj Ovocné mléko, čaj ovocný, Linie, ovoce (A: 07)

Pondělí polévka Krkonošské kyselo (A: 01,03,07)

oběd 1 Mexický karbanátek s fazolí, brambor, zelenina (A: 01,03,07)28.11.
oběd 2 Kuřecí maso po stroganovsku, rýže (A: 01,01a,07)

nápoj Ovocné mléko, čaj, Linie, ovoce (A: 07)

Úterý polévka Hrachová polévka s osmaženou houskou (A: 01,01a,07,09)

oběd 1 Šunkové flíčky zapečené, okurek (A: 03,07,10)29.11.
oběd 2 Vepřový kotlet v hořčičné omáčce, brambor (A: 07,10)

nápoj Mléko, ovocný čaj, Redmax, (A: 07)

Středa polévka Hovězí polévka s vaječnými knedlíčky (A: 01,03,07,09,13)

oběd 1 Rybí směs po maďarsku, americké / vařené brambory (A: 01,01a,04,07)30.11.
oběd 2 Kapucínský guláš, vícezrnný knedlík (A: 01,01a,03,07)

nápoj Ochucené mléko, čaj, ovocná šťáva, ovoce (A: 07)

Seznam alergenů:
Jejich čísla jsou uvedena v závorce za názvem jídla.Jídlo obsahuje alergeny.

01 
01a
03 

Obiloviny obsahující lepek    
Obiloviny - pšenice           
Vejce                         

07 
09 
10 

Mléko                         
Celer                         
Hořčice                       
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             Přejeme Vám dobrou chuť!  Změna jídelního lístku vyhrazena!

04 
06

Ryby                          
Sójové boby (sója)

12 
13

Oxid siřičitý a siřičitany    
Vlčí bob


