od 01.12.2021

do 22.12.2021

Středa 1.12.2021
Oběd 1
Oběd 2

Kuřecí vývar s bylinkovým kapáním, vepřový plátek na fazolkách se slaninou, bulgur
Kuřecí vývar s bylinkovým kapáním, vepřový plátek na fazolkách se slaninou, kuskus

Čtvrtek 2.12.2021
Oběd 1
Oběd 2

Polévka rybí, hovězí Stroganov, rýže dušená, ovoce
Polévka rybí, hovězí Stroganov, pohanka, ovoce

Pátek 3.12.2021
Oběd 1

Polévka sýrová, plněné ovocné knedlíky, tvaroh, javorový sirup

od 01.12.2021

do 22.12.2021

Pondělí 6.12.2021
Oběd 1

Zeleninový krém, boloňské špagety se sýrem, rajčatový salát

Úterý 7.12.2021
Oběd 1
Oběd 2

Polévka mrkvová, krůtí prsa na kari, rýže
Polévka mrkvová, krůtí prsa na kari, těstoviny

Středa 8.12.2021
Oběd 1
Oběd 2

Polévka květáková, hovězí kýta na česneku, vařené brambory
Polévka květáková, hovězí kýta na česneku, bulgur

Čtvrtek 9.12.2021
Oběd 1

Polévka špenátová, celozrnné těstoviny s kuřecím masem a sýrovou omáčkou

Pátek 10.12.2021
Oběd 1
Oběd 2

Polévka frankfurtská, rybí filé na fazolkových luscích, šťouchané brambory, ovoce
Polévka frankfurtská, rybí filé na fazolkových luscích, celerové pyré, ovoce

od 01.12.2021

do 22.12.2021

Pondělí 13.12.2021
Oběd 1
Oběd 2

Kulajda, vepřové maso po čínsku, rýže dušená
Kulajda, vepřové maso po čínsku, nudle

Úterý 14.12.2021
Oběd 1
Oběd 2

Polévka zeleninová, pečené kuřecí karbanátky, bramborová kaše
Polévka zeleninová, pečené kuřecí karbanátky, mrkev na másle

Středa 15.12.2021
Oběd 1

Kuřecí vývar se sýrovým kapáním, krůtí bulgurové rizoto se zeleninou a sýrem, kyselá okurka

Čtvrtek 16.12.2021
Oběd 1

Polévka celerová, hovězí guláš, houskový knedlík

Pátek 17.12.2021
Oběd 1

Polévka česneková, francouzské brambory, okurkový salát

od 01.12.2021

do 22.12.2021

Pondělí 20.12.2021
Oběd 1

Polévka rajská se sýrem, vepřové maso v mrkvi, vařené brambory

Úterý 21.12.2021
Oběd 1

Hovězí vývar s jáhly, pečený králík na česneku, špenát, bramborový knedlík

Středa 22.12.2021
Oběd 1
Oběd 2

Žampionový krém, pečený losos na bylinkovém másle, grilovaná zelenina
Žampionový krém, pečený losos na bylinkovém másle, vařené brambory

Seznam alergenů:
Ke každému jídlu podáváme ovocný nápoj a čistou vodu.
Změna jídelníčku vyhrazena.
Přejeme Vám dobrou chuť.

