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Úterý 1.11.2022
Drožďová s bramborem  (A: 01,07)Polévka

Pečené čínské nudle s kuřecím masem, čínské zelí s kukuřicí, nápoj  (A: 01)oběd 1

Středa 2.11.2022
Rajská s těstovinou  (A: 01)Polévka

Losos pečený na másle, bramborová kaše, okurkový salát, nápoj  (A: 04,07)oběd 1

Čtvrtek 3.11.2022
Kapustová s bramborem  (A: 01,07)Polévka

Bratislavská vepřová plec, houskový knedlík, nápoj  (A: 01,03,07)oběd 1

Pátek 4.11.2022
Petrželová s kuskusem  (A: 01,07)Polévka

Chlli con carne, chléb, nápoj  (A: 01)oběd 1
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Pondělí 7.11.2022
Čočková s bramborem  (A: 01)Polévka

Tortelliny se sýrovou omáčkou a kuřecím masem, nápoj  (A: 01,07)oběd 1

Úterý 8.11.2022
Dršťková z hlívy ústřičné  (A: 01)Polévka

Pečený karbenátek, bramborová kaše, salát z červené řepy, jogurt, nápoj  (A: 01,03,07)oběd 1

Středa 9.11.2022
Špenátová s bramborem  (A: 01,07)Polévka

Žemlovka s jablky a tvarohem, ovoce, nápoj  (A: 01,03,07)oběd 1

Čtvrtek 10.11.2022
Zeleninová s bulgurem  (A: 01,07,09)Polévka

Rybí prsty, bramborová kaše, kompot, jogurt, nápoj  (A: 01,03,04,07)oběd 1

Pátek 11.11.2022
Krupicová s vejci  (A: 01,03,09)Polévka

Trhané kachní maso, červené zelí, bramborový knedlík, ovoce, nápoj  (A: 01)oběd 1
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Pondělí 14.11.2022
Vločková  (A: 01,07,09)Polévka

Smažený květák, vařený brambor, jogurtový dresink, ovoce, nápoj  (A: 01,03,07)oběd 1

Přírodní kuřecí plátek, kuskus, ovoce, nápoj  (A: 01,07)oběd 2

Úterý 15.11.2022
Pórková s bramborem  (A: 01,07)Polévka

Boloňské vidličkové špagety, kukuřičná tyčinka, nápoj  (A: 01,07)oběd 1

Krůtí nudličky na česneku, šťouchaný brambor, kukuřičná tyčinka, nápoj  (A: 01,07)oběd 2

Středa 16.11.2022
Maďarská rybí  (A: 01,04,07)Polévka

Pečené kuřecí špalíčky, bramborová kaše, přesnídávka, nápoj  (A: 01,07)oběd 1

Švýcarský salát, bageta  (A: 01,07,10)oběd 2
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Pondělí 21.11.2022
Rybí ŠČI  (A: 01,03,04,07)Polévka

Hrachová kaše, dietní párek, kyselý okurek, chléb, ovoce, nápoj  (A: 01,07,10)oběd 1

Okurková omáčka, vejce, vařený brambor, ovoce, nápoj  (A: 01,07,10)oběd 2

Úterý 22.11.2022
Hovězí vývar s játrovými knedlíčky  (A: 01,03,07,09)Polévka

Svíčková na smetaně, houskový knedlík, ovocná kapsička, nápoj  (A: 01,03,07,09,10)oběd 1

Krůtí pilaf, školní salát, ovocná kapsička, nápoj  (A: 01,07)oběd 2

Středa 23.11.2022
Rýžová  (A: 01,03,07,09)Polévka

Pečená treska se sýrem, šťouchané brambory, ledový salát s kapií, nápoj  (A: 01,03,04,07)oběd 1

Krůtí játra na pórku, dušená rýže, ledový salát s kapií, nápoj  (A: 01)oběd 2

Čtvrtek 24.11.2022
Kedlubnová s bramborem  (A: 01,07)Polévka

Kuřecí kung-pao, dušená rýže, rajčatový salát, ovoce, nápoj  (A: 01,05)oběd 1

Přírodní krůtí plátek, bramborová kaše, rajčatový salát, ovoce, nápoj  (A: 01,07)oběd 2

Pátek 25.11.2022
Celerová s kapáním  (A: 01,03,07,09)Polévka

Bramborové šišky s mákem a máslem, mléčný snack, nápoj  (A: 01,07)oběd 1

Zeleninové rizoto se sýrem, obloha, mléčný snack, nápoj  (A: 07)oběd 2



01.11.2022 30.11.2022od do

Pondělí 28.11.2022
Z míchaných luštěnin  (A: 01,07,09)Polévka

Přírodní kuřecí plátek, bulgur, kompot, nápoj  (A: 01,07)oběd 1

Pečené krůtí maso, žampiónová omáčka, vařený brambor, nápoj  (A: 01,07)oběd 2

Úterý 29.11.2022
Zeleninová s drožďovými knedlíčky  (A: 01,03,07,09)Polévka

Americká kotleta, šťouchaný brambor, okurkový salát, ovoce, nápoj  (A: 01,10)oběd 1

Salát coleslaw, kuřecí kousky, bageta, ovoce, nápoj  (A: 01,07)oběd 2

Středa 30.11.2022
Bramborová  (A: 01,07,09)Polévka

Španělský ptáček, dušená rýže, čalamáda, milk drink, nápoj  (A: 01,03,10)oběd 1

Pečený králík na slanině, šťouchaný brambor, čalamáda, milk drink, nápoj  (A: 01,07)oběd 2

                                                                                      DOBROU CHUŤ!
Změna jídelníčku i alergenů vyhrazena!
Jídlo je určeno k okamžité spotřebě!
U potravin podávaných v originál obalech alergeny neuvádíme!
                                                                                      Vedoucí ŠJ: Lucie Gelnarová
                                                                                      Hlavní kuchařka : Hana Hájková
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Seznam alergenů: Obiloviny obsahující lepek    
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Arašídy (podzemnice olejná)
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Mléko                         
Celer                         
Hořčice

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


