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Čtvrtek oběd 1 NEVAŘÍ SE

1.9.
Pátek polévka Bramborová (A: 01)

oběd 1 Italský zbruf, špagety, parmezán (A: 01,07)2.9.
oběd 2 Palačinky s džemem, kakao (A: 01,03,07)

Pondělí polévka Zeleninový vývar s kapáním (A: 01,03,07,09)

oběd 1 Hovězí kostky na houbách, dušená rýže (A: 01)5.9.
oběd 2 Treska tmavá na bylinkách, mačkané brambory (A: 04,07)

Úterý polévka Květáková s vejcem (A: 01,03)

oběd 1 Krůtí steak na másle, dušená zelenina, vařený brambor (A: 07)6.9.
oběd 2 Rizoto s vepřovým masem a zeleninou, strouhaný sýr, červená řepa (A: 07)

Středa polévka Masový krém se zeleninou (A: 01,09)

oběd 1 Kuřecí směs, čínské nudle (A: 01,03,07)7.9.
oběd 2 Ovocné knedlíky, strouhaný tvaroh, máslo, cukr, mléčný nápoj (A: 01,03,07)

Čtvrtek polévka Česneková s krutony

oběd 1 Čočka na kyselo, vejce, kyselá okurka (A: 01,03)8.9.
oběd 2 Telecí játra v omáčce, houskový knedlík (A: 01,03,07)

Pátek polévka Gulášová (A: 01)

oběd 1 Chalupářské šišky s uzeným masem, bramborová kaše, rajské (A: 01,03,07)9.9.
oběd 2 Trhané vepřové maso, zeleninový salát, dresink, pečivo (A: 01,07)

Pondělí polévka Frankfurtská (A: 01,07)

oběd 1 Veggie koule v boloňské omáčce, ploché špagety (A: 01,03)12.9.
oběd 2 Květákový mozeček, vařený brambor s pažitkou (A: 03,07)

Úterý polévka Rajská s rýží (A: 01)

oběd 1 Studený těstovinový salát s tuňákem a zeleninou (A: 01,03,07)13.9.
oběd 2 Fazole na kyselo, uzená kýta, okurka (A: 01)

Středa polévka Kuřecí vývar s bulgurem (A: 01,09)

oběd 1 Gnocchi s brokolicí a směsí sýrů (A: 01,03,07)14.9.
oběd 2 Vepřová kotletka po cikánsku, jasmínová rýže (A: 01)

Čtvrtek polévka Čočková (A: 01)

oběd 1 Přírodní kuřecí plátek, bulgur se zeleninou (A: 01)15.9.
oběd 2 Bramborové šišky plněné mákem, máslo, cukr, ovocný nápoj (A: 01,03,07)

Pátek polévka Hovězí vývar s těstovinou (A: 01,03,09)

oběd 1 Svíčková na smetaně, houskový knedlík (A: 01,03,07,09,10)16.9.
oběd 2 Marinované kuřecí paličky, šťouchané brambory, dip ze zakysané smetany (A: 03,07)

Pondělí polévka Drožďová (A: 01,07,09)

oběd 1 Tagliatelle se sušenými rajčaty a bazalkovým pestem, parmezán (A: 01,07)19.9.
oběd 2 Zapečené brambory s kuřecím masem a šlehačkou (A: 07)

Úterý polévka Jemná zeleninová (A: 01,09)

oběd 1 Hovězí maso po znojemsku, dušená rýže (A: 01)20.9.
oběd 2 Mazel čevabčiči, vařený brambor, bylinkový dip (A: 01,03,07)

Středa polévka Hrachová s krutonky (A: 01)

oběd 1 Krůtí nudličky v nivové omáčce, těstoviny (A: 01,03,07)21.9.
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oběd 2 Lívance se skořicí a cukrem, kakao (A: 01,03,07)

Čtvrtek polévka Uzená se zeleninou a rýží (A: 09)

oběd 1 Opečená klobáska, nastavovaná kaše s restovanou cibulkou, kyselá okurka (A: 01,07)22.9.
oběd 2 Hovězí nudličky Stroganov, jasmínová rýže (A: 01,07)

Pátek polévka Hovězí vývar s kuskusem (A: 01,09)

oběd 1 Rybí nugety, bramborová kaše, rajské23.9.
oběd 2 Trhané kachní maso, bramborový knedlík, červené zelí (A: 01,03,12)

Pondělí polévka Brokolicový krém (A: 01,07)

oběd 1 Kuřecí roláda plněná, bramborové noky (A: 01,03,12)26.9.
oběd 2 Hovězí ragú, makaróny, strouhaný sýr (A: 01,03,07,09)

Úterý polévka Drůbeží vývar s těstovinou (A: 01,03,09)

oběd 1 Bulgureto s kuřecím masem a zeleninou, strouhaný sýr (A: 01,07,09)27.9.
oběd 2 Marinovaná vepřová krkovice, mačkaný brambor, okurkový salát

Středa oběd 1 STÁTNÍ SVÁTEK - NEVAŘÍ SE

28.9.
Čtvrtek polévka Z červené čočky (A: 01)

oběd 1 Drůbeží perkelt, tarhoňa (A: 01,07)29.9.
oběd 2 Italské rizoto s hříbky, parmezán (A: 07)

Pátek polévka Hovězí vývar s játrovou rýží (A: 01,03,09)

oběd 1 Plněné bramborové knedlíky s uzeným masem, dušené zelí, cibulka (A: 01,03,12)30.9.
oběd 2 Losos pečený na másle, bramborová kaše, rajské (A: 04,07)

Dobrou chuť :)
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Seznam alergenů: Obiloviny obsahující lepek    
Vejce                         
Ryby                          
Mléko
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Celer                         
Hořčice                       
Oxid siřičitý a siřičitany

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


