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Pondělí polévka Česneková s brambory (A: 01,01a,06)

oběd 1 Rizoto z vepřového masa, kompot, voda s citrónem, voda s ovocným sirupem (A: 07)5.9.
svačina Croissant

večeře Dukátové buchtičky s krémem, bílá káva (A: 01,01a,03,07)

Úterý snídaně Pomazánka budapešťská, chléb, čaj, jogurt, rohlík (A: 01a,07,08)

polévka Zeleninová s pohankou (A: 01,01a,09)6.9.
oběd 1 Holandský řízek, brambory šťouchané, ovoce, voda s citrónem, voda s ovocným

sirupem (A: 01,01a,03,06,07)

svačina Houska, rama, rajče

večeře Bramboráky, čaj (A: 01a,03,07)

Středa snídaně Šunka, rohlík s tav. sýrem, máslo, čaj (A: 01,01a,07)

polévka Hovězí s nudlemi (A: 01,03,09)7.9.
oběd 1 Masová koule v rajčatové omáčce, těstoviny, voda s citrónem, voda s ovocným

sirupem (A: 01,01a,03,06,07,09)

svačina Kobliha s marmeládou

večeře Tousty se šunkou a sýrem, rama, čaj (A: 01,07,10)

Čtvrtek snídaně Pomazánka z tuňáka, rohlík, chléb s plátkovým sýrem, čaj, Kuřecí nudličky v sýrové
omáčce (A: 01,01a,04,06,07)

přesnídávka l8.9.
polévka Čočková (A: 01a,09)

oběd 1 Rybí filé smažené, bramborová kaše, rajčatový salát, voda s citrónem, voda s
ovocným sirupem (A: 04,07)

svačina Termix, rohlík

večeře Bramborový guláš s  klobásou, chléb (A: 01a,06)

Pátek snídaně Sýr Lučina, bageta, čaj, džem, makovka, žž_Těstoviny s omáčkou s vepřovým masem
a r (A: 01,03,07,10)

polévka Brokolicová (A: 01,01a,03,06,09)9.9.
oběd 1 Lazaně s rajčaty a vepřovým masem, červená řepa, voda s citrónem, voda s ovocným

sirupem (A: 01,01a,07)

Pondělí polévka Kuřecí ostrá (A: 01a,09)

oběd 1 Čočka na kyselo, uzené maso vařené, vejce vařené, voda s ovocným sirupem, voda s
citrónem (A: 01a,03,07)

12.9.

večeře Těstovinový salát se zeleninou a tuňákem, žž_Houska, Sýr Eidam (A: 01,04,07,10)

Úterý snídaně Pomazánka vaječná, chléb(rohlíky), rama, salám Vysočina, čaj černý s citrónem (A:
01,01a,03,06,07,10)

polévka Hovězí s drobením (A: 01,03,09)13.9.
oběd 1 Vepřové žebírko na žampionech, rýže dušená, ovoce, voda s citrónem, voda s

ovocným sirupem (A: 01a)

večeře Langoše s kečupem a sýrem, Ovocný salát s jogurtem (A: 01a,07,10)

Středa snídaně Játrová paštika, rohlík, vánočka, ovoce (A: 01,01a,03,07,08)

polévka Hrstková (A: 01,01a,01c,06,09)14.9.
oběd 1 Kuřecí nudličky v sýrové omáčce, těstoviny, voda s citrónem, voda s ovocným

sirupem (A: 01,01a,06,07)

večeře Bramborový salát, rohlík, jogurt (A: 01a,03,07,08,09,10,12)

Čtvrtek snídaně Rohlík s plátkovým sýrem, Sladký loupák (A: 01,01a,03,07)
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polévka Hovězí s vaječnou jíškou (A: 01a,03,09)15.9.
oběd 1 Vepřové maso na paprice, houskové knedlíky, voda s citrónem, voda s ovocným

sirupem (A: 01,01a,03,06,07)

oběd 2  (A: 01,01a,03,06,07)

večeře Párek, rohlík, hořčice, bábovka (A: 01,01a,03,06,09,10,12)

Pátek snídaně Chléb s pomazánkovým máslem, rohlík s nutelou (A: 01a,07)

polévka Hovězí s písmenky (A: 01,03,09)16.9.
oběd 1 Francouzské brambory, okurkový salát, voda s citrónem, voda s ovocným sirupem (A:

03,07)

Pondělí polévka Hovězí s krupkami (A: 01,01c,06,09)

oběd 1 Chilli con carne, chléb(rohlíky), voda s citrónem, voda s ovocným sirupem (A: 01a,10)19.9.
večeře Vepřové maso na kmíně, těstoviny, banán (A: 01,01a)

Úterý snídaně Pomazánka sýrová, chléb, čaj, Šunkový salám, rohlík (A: 01,01a,06,07,10)

polévka Cibulová s bramborem (A: 01a,07)20.9.
oběd 1 Kuřecí řízek smažený, brambory vařené, ovoce, voda s citrónem, voda s ovocným

sirupem (A: 01,01a,03,06,07)

večeře Pizza salámová, termix (A: 01,01a,06,07,10)

Středa snídaně Paštika, chléb, rohlík s plátkovým sýrem, čaj (A: 01a,07,08)

polévka Gulášová (A: 01,01a,06)21.9.
oběd 1 Knedlíky kynuté ovocné, voda s citrónem, voda s ovocným sirupem (A: 01a,03,07)

večeře Sekaná pečeně v žemli 2ks, kobliha s marmeládou (A: 01,10,12)

Čtvrtek snídaně Houska, pomazánka salámová, čaj, rohlík s tav. sýrem (A: 01,01a,06,07,10)

polévka Hovězí se sýrovým kapáním (A: 01a,03,07,09)22.9.
oběd 1 Domažlické vepřové ragú, těstoviny, ovoce, voda s citrónem, voda s ovocným

sirupem (A: 01,01a,03,06,07,10)

večeře Vepřové maso na zelenině, rýže dušená, jogurt (A: 07,08)

Pátek snídaně Šunkový salám, rohlík, rama, čaj (A: 01,01a,06,07,10)

polévka Hovězí s játrovou rýží (A: 01,01a,03,06,09)23.9.
oběd 1 Vepřový závitek plněný zeleninou, rýže dušená, ovoce, voda s citrónem, voda s

ovocným sirupem (A: 01a,03,09)

Pondělí polévka Hovězí s bulgurem (A: 01,06,09)

oběd 1 Rizoto z kuřecího masa se zeleninou, ovoce, voda s citrónem, voda s ovocným
sirupem (A: 07,09)

26.9.

večeře Francouzské brambory, Makový závin, čaj (A: 01,03,07,08)

Úterý snídaně Sýr uzený, chléb, Játrová paštika, rohlík, čaj (A: 01a,07,08)

polévka Ruský boršč (A: 01a,07,09)27.9.
oběd 1 Bramborové knedlíky s cibulkou, křimický salát, voda s citrónem, voda s ovocným

sirupem (A: 01,01a,03,07,10)

Středa oběd 1 Svátek

28.9.
Čtvrtek polévka Hovězí s celestýnskými nudlemi (A: 01,01a,03,06,07,09)

oběd 1 Vepřové maso na česneku, těstoviny, ovoce, voda s citrónem, voda s ovocným
sirupem (A: 01,01a)

29.9.

večeře Kuře na paprice, těstoviny, Sladký loupák, čaj (A: 01,01a,03,06,07)

Pátek snídaně salám Vysočina, chléb, rama, Jogurt, rohlík, čaj (A: 01,01a,06,07,08,10)
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polévka Hovězí s krupicovými noky (A: 01,03,06,07,09)30.9.
oběd 1 Rybí filé na slanině s cibulí, bramborová kaše, ovoce, voda s citrónem, voda s

ovocným sirupem (A: 04,07)

Pondělí polévka Pórková s vejcem (A: 01a,03,07)

oběd 1 Hovězí plátek po stroganovsku, rýže dušená, voda s ovocným sirupem (A: 01a,07)3.10.
večeře Vepřové maso na kmíně, těstoviny, termix (A: 01,01a,07)

Úterý snídaně Šunkový salám, chléb, pomazánkové máslo, rohlík (A: 01,01a,06,07,10)

polévka Mrkvová s červenou čočkou a slaninou4.10.
oběd 1 Kuřecí řízek na bylinkovém másle, bramborová kaše, kompot, voda s ovocným

sirupem (A: 01,01a,06,07,09,10)

večeře Bramborový guláš s  klobásou, jogurt (A: 01a,06,07,08)

Středa snídaně Pomazánka vaječná, chléb, sladký loupák, džem (A: 01,01a,03,07)

polévka Hovězí s rýží (A: 01,06,09)5.10.
oběd 1 Vepřový guláš, houskové knedlíky, voda s ovocným sirupem (A: 01,01a,03,07)

večeře Ďábelské tousty, banán

Čtvrtek snídaně Vysočina, chléb, rama, Sýr uzený, rohlík (A: 01,01a,06,07,10)

polévka Zelná s klobásou (A: 01,01a,06,07)6.10.
oběd 1 Špagety zapečené s uzeným masem a zeleninou, okurkový salát, voda s ovocným

sirupem (A: 01,03,07)

večeře Vepřová pečeně, bramborové knedlíky, dušený špenát, pizza placka (A: 01,01a,03)

Pátek snídaně Chléb s plátkovým sýrem, mandlovka, máslo (A: 01a,07)

polévka Hovězí s kapáním z tofu (A: 01,01a,03,06,09)7.10.
oběd 1 Čevabčiči, brambory vařené, obloha, voda s ovocným sirupem (A:

01,01a,03,06,07,10,12)

Změna jídelníčku vyhrazena !
Dobrou chuť !
Pokrmy jsou určeny k okamžité spotřebě !
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01a
01c
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Seznam alergenů: Obiloviny obsahující lepek    
Obiloviny - pšenice           
Obiloviny - ječmen            
Vejce                         
Ryby                          
Sójové boby (sója)

07 
08 
09 
10 
12

Mléko                         
Ořechy, mandle, pistácie      
Celer                         
Hořčice                       
Oxid siřičitý a siřičitany

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


