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Čtvrtek polévka Gulášová polévka, selský rohlík (A: 01,01a)

oběd 1 Záhorácký závitek, rýže (A: 01,01a)1.12.
oběd 2 Krupicová kaše s kakaem (A: 01,07)

nápoj Bílá káva, čaj, Linie, ovoce (A: 07)

Pátek polévka Hovězí polévka s kroupami (A: 01,01c,03,07,09,13)

oběd 1 Párek nebo vejce, čočka na kyselo, okurek (A: 01,01a,10)2.12.
oběd 2 Hovězí maso vařené / vejce, koprová omáčka, houskový knedlík (A: 01,01a,03,07)

nápoj Ovocné mléko, ovocný čaj, 100% džus, mikulášská koleda (A: 07)

Pondělí polévka cibulová polévka s osmaženou houskou (A: 01,01a,07,09)

oběd 1 Pangasius zapečený se šunkou a sýrem, brambor, jogurtový dresink (A:
01,04,06,07,10)

5.12.

oběd 2 Kuřecí plátek přírodní, rýže, zelenina

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

Úterý polévka Polévka z fazolových lusků na kyselo (A: 01,01a,07)

oběd 1 Hovězí maso na žampionech, těstoviny (A: 01,01a,07)6.12.
oběd 2 Tvarohové knedlíky sypané perníkem (A: 01,01a,03,06,07,13)

nápoj Kakao, čaj, Redmax, ovoce (A: 07)

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

oběd 1 Johančino tajemství, brambor, míchaný kompot (A: 07)7.12.
oběd 2 Cikánská hovězí pečeně, rýže (A: 01,01a,10)

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

Čtvrtek polévka Fazolová polévka (A: 01,01a,09)

oběd 1 Poděbradské maso, houskový knedlík (A: 01,01a,03,07,09)8.12.
oběd 2 Špagety s vepřovým masem, červená řepa (A: 01,03,06,07,09,13)

nápoj Ovocné mléko, čaj, 100% džus (A: 07)

Pátek polévka Hovězí polévka s těstivinovou rýží (A: 01,03,07,09,13)

oběd 1 Uzená kotleta, hrachová kaše, okurek (A: 06,07,09,10)9.12.
oběd 2 Vepřový vrabec, bramborové halušky, špenát (A: 01,01a,03,07,09)

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

Pondělí polévka Kulajda (A: 01,01a,03,07)

oběd 1 Hamburger z drůbežího masa, bramborová kaše, sterilovaný zeleninový salát (A:
01,01a,03,07)

12.12.

oběd 2 Kovbojské fazole, chléb, okurek (A: 01,01a,10)

nápoj Ovocné mléko, čaj, 100% džus (A: 07)

Úterý polévka Hovězí polévka se šunkovými knedlíčky (A: 01,01a,03,09)

oběd 1 Králičí hřbet na divoko, bramborový knedlík (A: 01,01a,03,07,09)13.12.
oběd 2 Vepřové maso v mrkvi, brambor (A: 01,01a)

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

Středa polévka Čočková polévka (A: 01,01a,09)

oběd 1 Hovězí maso, rajská omáčka, těstoviny (A: 01,01a,09)14.12.
oběd 2 Kuřecí soté na smetaně se žampiony, brambory

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

Čtvrtek polévka Česneková polévka s osmaženým chlebem (A: 01,07,09)

oběd 1 Maďarský guláš, rýže (A: 01,01a)15.12.
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oběd 2 Dukátové buchtičky s vanilkovým krémem (A: 01,01a,03,07)

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

Pátek polévka Polévka vánoční s houbami (A: 07)

oběd 1 Rizoto z kuřecího masa, sýr, sterilovaný zeleninový salát (A: 01,01a,07,10)16.12.
oběd 2 Domácí sekaná pečeně, brambor, okurkový salát se smetanou (A: 01,01a,03,07)

nápoj Kakao, čaj se sirupem, Linie, ovoce (A: 07)

Pondělí polévka Frankfurtská polévka

oběd 1 Rybí filé smažené, brambor, rajčatový salát19.12.
oběd 2 Kuřecí plátek přírodní, rýže

nápoj Ovocné mléko, čaj, ovocná šťáva, ovoce

Úterý polévka Hovězí polévka se strouháním

oběd 1 Znojemská hovězí pečeně, houskový knedlík20.12.
oběd 2 Závitek z kuřecího masa s nivou, brambor, zelenina

nápoj Mléko, ovocný čaj, džus 100%

Středa polévka Hrachová polévka s osmaženou houskou

oběd 1 Pikantní krůtí směs, máslové noky21.12.
oběd 2 Nudlový nákyp s tvarohem, rozinkami a broskvemi

nápoj Bílá kláva, čaj, Redmax, ovoce

Čtvrtek polévka Hovězí polévka s játrovou zavářkou

oběd 1 Boloňská vepřová směs, špagety22.12.
oběd 2 Kuřecí perkelt, hrášková rýže

nápoj Ochucené mléko, ovocný čaj, Linie, ovoce

Pátek polévka Polévka vánoční s houbami

oběd 1 Smažený vepřový řízek, bramborový salát23.12.
nápoj Redmax

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

oběd 1 Kuřecí maso na paprice, barevné těstoviny (A: 01,01a,03,07)27.12.
nápoj Redmax, ovoce

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

oběd 1 Vepřové maso na houbách, rýže (A: 01,01a)28.12.
nápoj Redmax, ovoce

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

oběd 1 Závitek z vepřového masa, houskový knedlík (A: 01,01a,03,07,10)29.12.
nápoj Linie, ovoce

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

oběd 1 Ražniči po srbsku, šťouchané brambory30.12.
nápoj Ovocná šťáva, ovoce

             Přejeme Vám dobrou chuť!  Změna jídelního lístku vyhrazena!
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Seznam alergenů: Obiloviny obsahující lepek    
Obiloviny - pšenice           
Obiloviny - ječmen            
Vejce                         
Ryby
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Sójové boby (sója)            
Mléko                         
Celer                         
Hořčice                       
Vlčí bob

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


