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od 02.'| 1.2020 do 06.í 1.2020

Pondě!í 2.11.2020

Přesnídáv chléb mad'arský, pom. vitamínová, banán, caro (A: 01,o7,o9,í0)Polévka rajská s těstovinou (A: 01)
Oběd králík na ce|eru, špaldový knedlík, sirup (A: 01,03,07,09,.l2)
Přesnídávka Švédská bageta, pom. hermelínová, hroznové víno, bylinkovýčaj (A: 01,07)

ÚterY 3.11.2O2O

Přesnídáv rohlík, pom. tuňáková, červená paprika, bílá káva (A:01,04,07)
Polévka kmínová s kapáním (A: 01,03)
oběd koprová omáěka, vařené vejce, brambory, bylinkový čaj (A: 01,03,07)
Přesnídávka chléb dýňový s taveným šunkovým sýrem, jablko, ovocný ěaj (A: 01,07)

Středa 4.11.2020

Přesnídáv chléb podmáslový, pom. z pečených paprik, okurek, mléko (A: 01,07)Polévka zeleninová s vločkami (A: 01,09)
Oběd hovězímaso na houbách, těstoviny, čaj (A: 01)
Přesnídávka makovka s máslem, banán, vanilkové mléko (A: 01,03,06,07)

čwrtet 5.11.2o2o

Přesnídáv rustalový roh|ík, pom. litoměřická, jablko, hol, kakao (A: 01,03,07,10)Polévka vývar s játrovými knedlíčky (A: 01,03)
oběd kuřecí maso na kari, hrášková rýže, míchaný salát, raki/tek (A: 01)
Přesnídávka chléb mad'arský se šlehanou nivou, cherry rajče, bylinkový čaj (A: 01,07)

Pátek 6.11.2020

Přesnídáv bulka, pom. alpská, žlutá paprika, melta (A: 01,07,09,10)
Po!évka dýňová s krutony (A: 01,07)
Oběd domácí buchty s ovocnou náplní, nesquik (A: 01,03,07)
Přesnídávka cesar pečivo, pom. pórková pěna, hruška, ovocný čaj (A: 01,07)

Jídlo obsahuje alergeny.
Seznam alergenů: 01

03
o4
06

Jejich ěísla jsou uvedena v závorce za názvem jídla.

Obiloviny obsahující lepek
Vejce
Ryby
Sójové boby (sója)

07 Mléko
09 Celer
10 Hořčice
12 Oxid siřičitý a siřičitany
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JilCelM

od 09.11.2020 do í3.11.2020

Pondělí 9.11.2020

Přesnídáv bageta, pom. krteěková, okurek, melta (A:0.1,07,09)
Po!évka květáková (A:09)
Oběd krůtí maso na paprice, těstoviny, sirup (A: 01,12)
Přesnídávka chléb podmáslový, pom.bylinková, hruška, čajs citronem (A:01,07)

ÚterY 10.11.2o2o

Přesnídáv jáhlová kaše s kakaem, jablko, bylinkový čaj (A: 07,11)
Polévka horácká (A: 01,07)
Oběd fazole na kyselo, chléb, steril. okurek, ovocínek (A:01,12)
Přesnídávka vícezrnná bageta s ramou a plátkovým sýrem, hroznové víno, čaj (A: 01,07,.11)

Středa 11.11.2020

Přesnídáv pletýnka, pom. rozhuda, banán, bílá káva (A:01,07)
Polévka zeleninová s bramborem (A: 09)
Oběd PeČené kachní stehno, červené zelí, bramborový knedlík, sirup (A: 01,07,12)
Přesnídávka kornspitz, pom.vaječná, cherryrajče, bylinkovýčaj (n:ot,os,oz,lz)
čwrtet 12.11.2o2o

Přesnídáv chléb žitný, pom. mlsný ovčák, žlutá paprika, granko (A: 01,07)Polévka pórková s vejci (A: 03,09)
Oběd hovězí znojemská peěeně, bulgur, ovocný čaj (A: 01,12)
Přesnídávka rohlík, džemové máslo, jablko, mléko (A: 01,07)

Pátek 13.11.2020

Přesnídáv chléb mad'arský, pom, škvarková, okurek, caro (A: 01,07,1o)Po!évka luštěninová (A: 09)

p

,,q;

Oběd rYbí filé s rajčaty a mozzarellou, bramborová kaše, ledový salát, bylinkový čaj
Přesnídávka vek, pomazánkové máslo, karotka, ovocný čaj (A: 01,06,07)

(A:04

Jídlo obsahuje alergeny. Jejich čísla jsou uvedena v závorce za názvem jídla.
Seznam alergenů: 01 Obiloviny obsahující lepek

03 Vejce
04 Ryby
06 Sójové boby (sója)
07 Mléko

09 Celer
10 Hořčice
11 Sezamová semena
12 Oxid siřičitý a siřičitaný

v@s

,
o

5 Lrt-
1ě\lL v



JídelruW

od í6.í 1.2020 do 20.11.2020

Pondělí 16.11.2020

Přesnídáv chléb podmáslový, pom. zrybv tomatě, žlutá paprika, melta (A:O,t,04,07)Polévka houbová (A: 09)
Oběd kuřecí maso v bylinkové omáěce, kuskus, sirup (A: 01,07,12)
Přesnídávka rohlík, pom. tvarohová, jablko, bylinkový čaj (A: 01,07)

Úterli 17.11.2020
polévka státnísvátek

Středa 18.11.2020

Přesnídáv dalamánek, pom. z více druhů sýra, hroznové víno, bílákáva (A: 01,07)Po|évka hrachová s krutony (A: 01)
Oběd ho|andský řízek, bramborovo - mrkvové pyré, okurkový salát, rakýtek (A: 01,03,07)
Přesnídávka chléb ořechový s ramou, banán, mléko (A: 01,07)

ěwrter E.,l1.2o2o
Přesnídáv grahamový rohlík, pom. vaječnýfáš, paprika, caro (A:01,03,07)Polévka ovarová (A:01)
Oběd nudle s mákem, míchaný kompot, granko (A: 01,03,07)
Přesnídávka chléb žitný, pom. kukuřičná, mandarinka, ovocný čaj (A: 01,o7)

Pátek 20.11.2020

Přesnídáv chléb mad'arský, pom. z pečeného lilku, okurek, granko (A: 01,07)Polévka zahradnická (A: 0,t,03)

9běd Peěený králík na česneku, št'ouchané brambory, zeleninová obloha, bylinkový čaj
Přesnídávka rohlík s taveným sýrem, hruška, čaj (A: 01,07)

Jídlo obsahuje alergeny. Jejich čísla jsou uvedena v závorce za názvem jidla.
Seznam alergenů: 01 Obiloviny obsahující lepek

03 Vejce
04 Ryby

07 Mléko
09 Celer
12 Oxid siřičitý a siřičitany
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JilCpIM

od 23.11.2020 do 27.11.2020

Pondě!í 23.11.2020

Přesnídáv rustalový rohlík, pom, čočková, okurek, hol. kakao (A: 01,07)Polévka špenátová s vločkami (A: 01,07)
Oběd krůtí roláda s vejci, špecle, čaj s citronem (A: 01,03)
Přesnídávka chléb mad'arský, pom. chodská, mandarinka, čaj (A:01,07)

Úterli 24.11.2O2O

Přesnídáv pohanková kaše s lesním ovocem, hroznové víno modré, čaj (A: 07)Polévka drožd'ová (A:Oí,03,07,09)
Oběd zapeČené brambory se zeleninou a nivou, rajčatový salát, rakýtek (A: 07,09)
Přesnídávka krnspitz, pom. drůbeží,žlutá paprika, bylinkovýčaj (A:01,07,10)

Středa 25.11.2020

Přesnídáv chléb podmáslový, pom. zeleninová, banán, granko (A: 01,03,07)Po!évka mrkvový krém (A: 07)
Oběd rybífilé na másle, št'ouchané brambory, zeleninová obloha, sirup (A: o4,o7)
Přesnídávka rohlík, pom. z patifu, kiwi, čaj (A: O1,07)

čwrtet 26.11.2o2o

Přesnídáv žitná bulka, pom. žampionová, okurek, nesquik (A: 0,1,03,07,10)Polévka cizrnová s osmaženým hráškem (A: 01,03,07)oběd srbské rizoto se sýrem, polníčkový salát, bylinkový čaj (A: 01,07)
Přesnídávka jablečný koláč, mandarinka, ovocný čaj (A: O1,03,07)

Pátek 27,11.2020

Přesnídáv bulka, pom. cepíkova tuňáková, žlutá paprika, bílá káva (A: 01,o4,o7)Polévka masový yývar s nudlemi (A: 01)

/\9 \)e
r6rola a1l

oběd pečené kuřecí maso v zelí, bramborový knedlík, čaj (A: 01,07,12)
Přesnídávka švédská bageta s máslem a hermelínem, hroznovévino, čaj 1R:bt,oz;
Jídlo obsahuje atergeny. Jejich ěísla jsou uvedena v závorce za názvem jídla.
Seznam alergenů: 01 Obiloviny obsahující lepek 09 Celer

10 Hořčice

ř*

03 Vejce
04 Ryby
07 Mléko

12 Oxid siřičitý a siřičitany
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Jídelffi

od 30.í la.2020 do 04.12.2020

Pondělí 30.í1.2020
Přesnídáv chléb podmáslový, pom. z romadůru, okurek, melta (A:oí,o3,o7)
Polévka brokolicová s vejci (A: 03)
oběd srnčí guláš, houskový knedlík, sirup (A: 01,03,07,12)
Přesnídávka rohlík, pom. celerová se sýrem, jablko, čaj (A: 01,07,09)

ÚterY 1.12.2O2o

Přesnídáv pudink s piškoty, hroznové víno, bílá káva (A: 01,03,07)
Polévka zeleninová s vločkami (A: 0,1,09)
Oběd čočka v mrkvi, chléb, steril. okurek, sirup (A: 01,12)
Přesnídávka grahamový rohlík, pom. křenová, červená paprika, čaj (A: 01,07)

Středa 2.12.2020

Přesnídáv rohlík, pom. mozaiková, banán, nesuik (A:01,03,07,10,12)
Polévka čeneková s krutony (A: 01,09)
Oběd játra na cibulce, rý2e, ěaj (A: 01)
Přesnídávka chléb podmáslový s lučinou, cherry rajče, čaj (A: 01,07)

čwrtet 3.12.2o2o

Přesnídáv chlébžitný, pom. krumlovská, mandarinka, caro (A:01,07)
Polévka bramborová (A:09)
Oběd rybí filé se Žampiony a zakysanou smetanou, brambory, mrkvový salát, rakýtek (A: 04,07)
Přesnídávka kornspitz, pom, kapiová, okurek, ěaj (A: 01,07)

Pátek 4.12.2020

(D
. \o

,),t
Přesnídáv cesar pečivo, poffi,, červená cepíkova, pomeranč, čaj (A: o1,07)Polévka petrželová se sýrem (A: 07,09)
Oběd žemlovka s jablky a tvarohem, hol. kakao (A: 0í,03,07)
Přesnídávka bulka smáslem, žlutá paprika, mléko (A: 01,07)

Jídlo obsahuje alergeny. Jejich čísla jsou uvedena v závorce za názvem jídla.
',,}t)

Seznam alergenů: 01 Obiloviny obsahující lepek
03 Vejce
04 Ryby
07 Mléko

09 Celer
10 Hořčice
12 Oxid siřičitý a siřiči
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