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Úterý 1.9.2020
Kuřecí vývar, zeleninový nákyp, brambory, zeleninový salátOběd
obsahuje alergeny: 03,07,09

Středa 2.9.2020
Polévka fazolová, těstovinový salát s kuřecím masem, kysanou smetanou a majonézou
obsahuje alergeny: 01A,07

Čtvrtek 3.9.2020
Vývar s vaječnou jíškou, přírodní hovězí plátek, rýže, zeleninový salát, mléko
obsahuje alergeny: 03,07,09

Pátek 4.9.2020
Polévka se sýrovým kapáním, halušky s uzeným masem a zelím
obsahuje alergeny: 01A,03,07,09

Pondělí 7.9.2020
Kuřecí vývar s těstovinou, moravský vrabec, špenát, bramborový knedlík
obsahuje alergeny: 01A,03,07,09

Úterý 8.9.2020
Frankfurtská polévka, buchtičky se šodó, mléko
obsahuje alergeny: 01A,03,07

Středa 9.9.2020
Hrachová polévka, plněné bramborové knedlíky s uzeným masem, zelí
obsahuje alergeny: 01A,03,07

Čtvrtek 10.9.2020
Brokolicová polévka, maďarský guláš, těstoviny, šlehaný tvaroh s jahodami
obsahuje alergeny: 01A,03,07

Pátek 11.9.2020
Hovězí vývar s vejci, květákové smaženky, brambory, zeleninový salát
obsahuje alergeny: 01A,03,07

Pondělí 14.9.2020
Polévka s vaječnou jíškou, těstoviny s kuřecím masem a zeleninou
obsahuje alergeny: 01A,03,09

Úterý 15.9.2020
Vývar s rýží, nugetky z lososa, brambory, jogurtový dip
obsahuje alergeny: 01A,04,07,09

Středa 16.9.2020
Bramborová polévka, čočka na kyselo, vejce, chléb, okurka
obsahuje alergeny: 01A,03
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Čtvrtek 17.9.2020
Vývar s ovesnými vločkami, hamburská kýta (vepřové maso ve smetanové omáčce), houskový knedlík,
mléko
obsahuje alergeny: 01A,01D,03,07,09

Pátek 18.9.2020
Zeleninová polévka, kuřecí závitek se šunkou a sýrem, brambory, zeleninová obloha
obsahuje alergeny: 07,09

Pondělí 21.9.2020
Květáková polévka, střapačky se zelím a maličko špeku
obsahuje alergeny: 01A,03,07

Úterý 22.9.2020
Vývar s kapáním, těstoviny se sýrovou omáčkou
obsahuje alergeny: 01A,03,07,09

Středa 23.9.2020
Gulášová polévka, hrachová kaše, uzenina, chléb, okurka
obsahuje alergeny: 01A

Čtvrtek 24.9.2020
Pórková polévka, sekaná pečeně, bramborová kaše, okurkový salát, mléko
obsahuje alergeny: 04,07

Pátek 25.9.2020
Kuřecí vývar s těstovinou, rizoto po japonsku, zeleninový salát
obsahuje alergeny: 01A,03,09

Pondělí 28.9.2020
Den české státnosti

Úterý 29.9.2020
Kmínová polévka s vejci, plněný paprikový lusk, anglický knedlík, mléko
obsahuje alergeny: 01A,03,07,09

Středa 30.9.2020
Bramborový krém, filé z lososa se sýrem, opečené brambory
obsahuje alergeny: 07

Ke každému jídlu podáváme ovocný nápoj a čistou vodu.
Ovoce podáváme 2x v týdnu dle nabídky trhu.

Změna jídelníčku vyhrazena.

Přejeme Vám dobrou chuť.
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