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Pondělí 22.11.2021
2 ks makovka, ovocný jogurt, pizzarohlík, ovoce, mléko, cereálie, čaj černý  (A:
01,03,05,06,07,08,11,12)

Snídaně

Květáková, čaj černý  (A: 01,03,05,06,07,09,10,11,12,13)Polévka
D26 Zapečené bramborové noky s kuřecím masem, pórkem, smetanou a sýrem  (A:
01,01a,01b,03,05,06,07,09,10,11,13)

Oběd 1

C19 Treska na žampionech, bramborová kaše  (A: 01,02,03,04,05,06,07,09,10,11,14)Oběd 2
Vepřenky s cibulí a hořčicí, vařený brambor, ovocný sirup  (A: 01,03,05,07,09,10,12)Večeře

Úterý 23.11.2021
1/2 makový závin, houska, tavený sýr, kakao, mléko, cereálie, čaj ovocný  (A:
01,03,05,06,07,08,09,10,11,12)

Snídaně

Hovězí se smaženým hráškem, čaj černý  (A: 01,03,05,06,07,09,10,11,12,13)Polévka
D27 Štěpánská hovězí pečeně, dušená rýže  (A: 01,03,05,07,09,10)Oběd 1
A12 Bretaňské fazole, uzená kýta, pečivo  (A: 01,03,05,06,07,09,10,11,13)Oběd 2
Smažený kuřecí řízek, vařený brambor, ovocný sirup  (A: 01,01a,03,05,07,12)Večeře

Středa 24.11.2021
Chléb, vařené vejce, máslo, zelenina, kobliha, ovoce, mléko, cereálie, čaj černý  (A:
01,03,05,06,07,08,11,12)

Snídaně

Hrstková, ovocný sirup  (A: 01,03,05,06,07,09,10,11,12,13)Polévka
D28 Segedínský guláš, houskový knedlík  (A: 01,03,05,07,09,10,12)Oběd 1
D29 Zeleninové rizoto, zeleninová přízdoba  (A: 01,05,07,09)Oběd 2
Přírodní vepřový plátek na italských bylinkách, vařený brambor, čaj ovocný  (A:
01,05,06,07,08,09,10,12)

Večeře

Čtvrtek 25.11.2021
Sýrová pomazánka s nivou, 2 ks sojový rohlík, zelenina, 2 ks preclík, mléko, cereálie, čaj ovocný  (A:
01,01a,03,05,06,07,08,09,10,11,12)

Snídaně

Hovězí s těstovinou, čaj černý  (A: 01,01a,01b,03,05,06,07,09,10,11,12,13)Polévka
D30 Vařené hovězí, koprová omáčka, houskový knedlík  (A: 01,03,05,06,07,09,12)Oběd 1
B61 Přírodní vepřový karbanátek se sušenými rajčaty, sýrem a tvarohem, bramborová kaše  (A:
01,01a,03,05,06,07,09,10)

Oběd 2

Vepřové na kmíně, dušená rýže, ovocný sirup  (A: 01,05,07,09,12)Večeře

Pátek 26.11.2021
Zeleninový salát se sýrem, 2 ks houska, koláček, mléko, cereálie, čaj černý  (A:
01,03,05,06,07,08,09,11,12)

Snídaně

Uzená s drobením, čaj ovocný  (A: 01,03,05,06,07,09,10,11,12,13)Polévka
C29 Uzená kýta, dušený špenát, bramborový knedlík  (A: 01,03,05,07,09)Oběd 1
B22 Květák na mozeček, vařený brambor  (A: 03,05,07,09)Oběd 2
balíčekBalíček

Změna jídelníčku vyhrazena!
Váha masa v syrovém stavu 100g, pokud není uvedeno jinak! Obložené výrobky, pomazánky a další patří mezi
rizikové výrobky, které musí být uchovány v teplotě pod 10 °C.

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


