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Čtvrtek 2.9.2021
Hrachový krém, brokolicové smaženky, vařené brambory, salát ColeslawOběd
obsahuje alergeny: 01,03,07

Pátek 3.9.2021
Polévka zelná, kuřecí maso v sýrové omáčce, celozrnné těstovinyOběd
obsahuje alergeny: 01,07
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Pondělí 6.9.2021
Kuřecí vývar s ovesnými vločkami, segedínský guláš, špecle, ovoceOběd 2
obsahuje alergeny: 01,01D,09

Kuřecí vývar s ovesnými vločkami, segedínský guláš, houskový knedlík, ovoceOběd
obsahuje alergeny: 01,01D,09

Úterý 7.9.2021
Polévka květáková, pečený rybí filet s kmínem, zeleninová směs na másleOběd
obsahuje alergeny: 07,09

Středa 8.9.2021
Pórkový krém, karbanátky z červené čočky, bramborová kašeOběd
obsahuje alergeny: 01,03,07

Čtvrtek 9.9.2021
Polévka rajská s kroupy, pečené králičí stehno, celerové pyré, hlávkový salátOběd 2
obsahuje alergeny: 01A,09,10

Polévka rajská s kroupy, pečené králičí stehno, dušené červené zelí, houskový knedlík, hlávkový salátOběd
obsahuje alergeny: 01,01A,07,10

Pátek 10.9.2021
Polévka čočková, hovězí znojemská pečeně, rýžeOběd 2
obsahuje alergeny: 01

Polévka čočková, hovězí znojemská pečeně, těstovinyOběd
obsahuje alergeny: 01
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Pondělí 13.9.2021
Polévka kapustová, holandský řízek, bramborová kaše, okurkový salátOběd
obsahuje alergeny: 01,03,07,09

Úterý 14.9.2021
Celozrnný chléb s rybí pomazánkou, těstoviny s houbovým ragú, šopský salátOběd
obsahuje alergeny: 01,03,07

Středa 15.9.2021
Polévka bramborová, kuře na paprice, rýžeOběd 2
obsahuje alergeny: 01,07,09

Polévka bramborová, kuře na paprice, kuskusOběd
obsahuje alergeny: 01,07,09

Čtvrtek 16.9.2021
Polévka špenátová, hovězí maso na česneku, těstoviny, ovoceOběd 2
obsahuje alergeny: 01,07

Polévka špenátová, hovězí maso na česneku, vařené brambory, ovoceOběd
obsahuje alergeny: 01,07

Pátek 17.9.2021
Hovězí vývar s jáhly, jablková žemlovka se skořicíOběd
obsahuje alergeny: 01,03,09
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Pondělí 20.9.2021
Polévka fazolová, krůtí rizoto se zeleninou, zelný salát s jablkyOběd
obsahuje alergeny: 01,09

Úterý 21.9.2021
Pizza s tuňákem a vejcem, vepřová játra na cibulce, rýžeOběd 2
obsahuje alergeny: 01,03

Pizza s tuňákem a vejcem, vepřová játra na cibulce, vařené bramboryOběd
obsahuje alergeny: 01,03

Středa 22.9.2021
Polévka dršťková z hlívy ústřičné, pečený pstruh, vařené brambory, ovoceOběd 2
obsahuje alergeny: 07,09

Polévka dršťková z hlívy ústřičné, pečený pstruh, mrkev na másle, ovoceOběd
obsahuje alergeny: 07,09

Čtvrtek 23.9.2021
Polévka kedlubnová, hovězí guláš, těstovinyOběd 2
obsahuje alergeny: 01,09

Polévka kedlubnová, hovězí guláš, houskový knedlíkOběd
obsahuje alergeny: 01,09

Pátek 24.9.2021
Polévka cibulová, květák na mozeček, vařené brambory, salát z čínského zelíOběd
obsahuje alergeny: 03,07,09,10
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Pondělí 27.9.2021
Polévka brokolicová, kuřecí maso se zeleninou a ořechy na čínský způsob, rýžové nudle, okurkový salátOběd
obsahuje alergeny: 01,07,08

Úterý 28.9.2021
Polévka fazolková, rybí filé zapečené s rajčaty, bramborová kaše, ovoceOběd 2
obsahuje alergeny: 07

Polévka fazolková, rybí filé zapečené s rajčaty, dušený špenát se smetanou, ovoceOběd
obsahuje alergeny: 07

Středa 29.9.2021
Polévka gulášová, pečené kuřecí karbanátky s celerem, šťouchané brambory, domácí tatarská omáčkaOběd 2
obsahuje alergeny: 01,03,07,09

Polévka gulášová, pečené kuřecí karbanátky s celerem, fazolové lusky na másle, domácí tatarská omáčkaOběd
obsahuje alergeny: 01,03,07,09

Čtvrtek 30.9.2021
Kuřecí vývar s krupicovými noky, moravský vrabec, vařené brambory, rajčatový salátOběd 2
obsahuje alergeny: 01,03,07,09

Kuřecí vývar s krupicovými noky, moravský vrabec, dušené bílé zelí, bramborový knedlík, rajčatový salátOběd
obsahuje alergeny: 01,03,07,09

Ke každému jídlu podáváme ovocný nápoj a čistou vodu.

Změna jídelníčku vyhrazena.

Přejeme Vám dobrou chuť.
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Seznam alergenů: Obiloviny obsahující lepek    
Obiloviny - pšenice           
Obiloviny - oves              
Vejce

07 
08 
09 
10

Mléko                         
Ořechy, mandle, pistácie      
Celer                         
Hořčice


