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Pátek 1.11.2019
Kaše jáhlová s lesním ovocem,čaj,mléko  (A: 07)Přesnídávk
Polévka špenátová s luštěninovými trhánky  (A: 01,07)Polévka
Aljašská treska v zakysané smetaně, brambory, míchaný zeleninový salát,čaj  (A: 04,07)Oběd
Krůtí pomazánka, chléb,čaj,mléko,jablko  (A: 01,07)Svačina
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Pondělí 4.11.2019
Koláček s džemem,mléko,čaj,jablko  (A: 01,03,07)Přesnídávk
Polévka rajčatová s vločkami  (A: 01,07)Polévka
Čočka na kyselo, vejce vařené, sterilovaný zeleninový salát,čaj  (A: 01,03,09)Oběd
Chléb s máslem a strouhaným sýrem,mléko,čaj, rajské jablko  (A: 01,07)Svačina

Úterý 5.11.2019
Pomazánka tvarohová s koprem, podmáslový chléb,čaj, mléko, mrkev  (A: 01,07)Přesnídávk
Polévka zeleninová s kuskusem  (A: 01,06,07,09)Polévka
Segedínský guláš, houskové knedlíky kynuté, čaj  (A: 01,03,07)Oběd
Pomazánka ze sardinek v tomatě, semínkový chléb,čaj,mandarinka  (A: 01,04,07)Svačina

Středa 6.11.2019
Pomazánka ředkvičková, chléb, čaj, mléko, okurka salátová  (A: 01,03,07)Přesnídávk
Polévka drůbeží vývar s rýží a zeleninou  (A: 07,09)Polévka
Těstoviny Fantasio (zapečené těstoviny s krůtím masem,drcenými rajčaty a mozzarellou), paprika čerstvá,
čaj  (A: 01,03,07)

Oběd

Pribináček, rohlík,čaj,hroznové víno  (A: 01,07)Svačina

Čtvrtek 7.11.2019
Kaiserka s lučinou a baby špenátem, mléko,čaj  (A: 01,07)Přesnídávk
Polévka z vaječné jíšky a zeleniny  (A: 03,09)Polévka
Hovězí maso po stroganovsku, rýže, voda ochucená pomerančem  (A: 01,07)Oběd
Pomazánka sýrová s kapií, chléb, čaj,mléko, hruška  (A: 01,07)Svačina

Pátek 8.11.2019
Pomazánka vitamínová, chléb, čaj,bílá káva,jablko  (A: 01,07)Přesnídávk
Polévka batátový krém  (A: 07,09)Polévka
Kuřecí prsa ala báseň, brambory, rajské jablko, čaj  (A: 01,07,09)Oběd
Bagetka, pomazánkové máslo ,mléko,čaj, kedlubna  (A: 01,07)Svačina
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Pondělí 11.11.2019
Ječmánek, přírodní sýr Buko, mléko,čaj, okurka salátová  (A: 01,07)Přesnídávk
Polévka zeleninová s pohankou a rýží  (A: 01,06,07,09)Polévka
Martinská husa pečená, červené zelí,bramborový knedlík, čaj  (A: 01,03)Oběd
Pomazánka celerová s tvarohem, chléb šumava, mléko, čaj, kiwi  (A: 01,07,09)Svačina

Úterý 12.11.2019
Rýžové vločky s kokosem a medem, mléko, jablkoPřesnídávk
Polévka hovězí se zeleninou, masem a nudlemi  (A: 01,03,09)Polévka
Špagety s tuňákem a toskánskou omáčkou, sypané eidamem, džus  (A: 01,03,04,07,09)Oběd
Pomazánka selská luštěninová, pšenično žitný chléb,čaj,mléko, paprika čerstvá  (A: 01,07,09)Svačina

Středa 13.11.2019
Pomazánka vaječná, podmáslový chléb ,mléko,čaj, mrkev  (A: 01,03,07)Přesnídávk
Polévka česneková s krutony  (A: 01,07)Polévka
Hovězí pečeně na celeru, rýže, rajské jablko, lhenický mošt  (A: 01,07,09)Oběd
Pomazánka z rakytníku, rohlík, čaj, mléko, mandarinka  (A: 01,07)Svačina

Čtvrtek 14.11.2019
Pomazánka z makrely, chléb, bílá káva,čaj, jablko  (A: 01,04,07)Přesnídávk
Polévka hrachová se zeleninou  (A: 01)Polévka
Vepřové maso v mrkvi, brambory vařené, čaj  (A: 01,07)Oběd
Chléb psylium s plátkem sýra, čínské zelí,mléko,čaj  (A: 01,07)Svačina

Pátek 15.11.2019
Pomazánka ze žervé, houska graham, mléko, čaj, ředkvička  (A: 01,07)Přesnídávk
Polévka pórková  (A: 01,07)Polévka
Dukátové buchtičky s krémem, mléko, čaj, banán  (A: 01,03,07)Oběd
Chléb s bylinkovým máslem a kapií,mléko, čaj, jablko  (A: 01,07)Svačina
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Pondělí 18.11.2019
Chléb se sýrem Veselá kráva, mléko, čaj, jablko  (A: 01,07)Přesnídávk
Polévka krupicová zeleninová  (A: 01,03,06,07,09)Polévka
Kuřecí maso na paprice, těstoviny, čaj  (A: 01,07)Oběd
Pomazánka tvarohová s pažitkou, kornspitz, salát lollo, čaj, mléko  (A: 01,07)Svačina

Úterý 19.11.2019
Pomazánka z avokáda s vajíčkem, knäckebrot kváskový se lněným semínkem, čaj, mléko, mandarinka  (A:
01,03,05,06,07,08)

Přesnídávk

Polévka rajčatová s rýží  (A: 01,07)Polévka
Mrkvové karbanátky , hrachová kaše, okurka sterilovaná ,čaj  (A: 01,03,06,07,09,10,11)Oběd
Obložený chléb s máslem, ředkvičkou a polníčkem,čaj,mléko  (A: 01,07)Svačina

Středa 20.11.2019
Šlehaný tvaroh, müsli s ovocem a skořicí,čaj, jablko  (A: 01,07)Přesnídávk
Polévka drožďová s ovesnými vločkami  (A: 01,03,07,09)Polévka
Hovězí maso se šípkovou omáčkou, šťouchané brambory, ochucená voda citronem  (A: 01,07)Oběd
Pomazánka z lučiny a červené řepy,chléb, farmářské mléko, čaj, kedlubna  (A: 01,07)Svačina

Čtvrtek 21.11.2019
Pomazánka z olejovek, pšenično žitný chléb ,bílá káva,čaj,paprika čerstvá  (A: 01,04,07)Přesnídávk
Polévka z brokolice  (A: 01,03)Polévka
Rizoto z králičího hřbetu a zeleniny, zelný salát s cizrnou , čajOběd
Křehké řezy s jablky, mléko, čaj  (A: 01,03,07)Svačina

Pátek 22.11.2019
Pomazánka kapiová,chléb,čaj, mléko, hruška  (A: 01,03,07)Přesnídávk
Polévka hovězí vývar se zeleninou a bulgurem  (A: 01,06,09)Polévka
Vepřové maso na kmíně, brambory vařené, rajské jablko, čaj  (A: 01)Oběd
Pomazánka ze strouhaného eidamu, finský chléb, mléko, čaj,okurka salátová  (A: 01,07)Svačina
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Pondělí 25.11.2019
Rýžová kaše s ananasem a rozinkami,čaj, jablko  (A: 07)Přesnídávk
Polévka zimní zeleninová s ovesnými vločkami  (A: 01,07,09)Polévka
Hejk s rajčaty a mozzarellou, brambory vařené, zeleninová obloha - ledový salát, cherry rajčátka, džus
tropico  (A: 01,03,04,06,07,11)

Oběd

Chléb s pomazánkou ze sýra  Cottage, mléko,čaj, paprika čerstvá  (A: 01,07)Svačina

Úterý 26.11.2019
Pomazánka z kořenové zeleniny,semínkový chléb, mléko,čaj, kedlubna  (A: 01,03,07,09)Přesnídávk
Polévka kulajda  (A: 01,03,07)Polévka
Zapečené těstoviny s mletým vepřovým masem a květákem, salát ze sterilované zeleniny -červená řepa,bílé
zelí, čaj  (A: 01,03,09,10)

Oběd

Pomazánka z drůbežího masa, chléb,čaj, hruška  (A: 01,07)Svačina

Středa 27.11.2019
Pomazánka švédská (tvarohová s tresčími játry), podmáslový chléb, bílá káva, čaj, kiwi  (A: 01,04,07,09,10)Přesnídávk
Polévka starotáborská (luštěninová)  (A: 01,06,09)Polévka
Hovězí kapucínský guláš, houskový knedlík kynutý se špaldovou moukou, čaj  (A: 01,03,07)Oběd
Veka dalamánková, pomazánka bylinková se strouhanou mrkví, mléko,čaj, ředkvička  (A: 01,03,07)Svačina

Čtvrtek 28.11.2019
Chléb s pomazánkovým máslem, čaj,mléko, okurka salátová  (A: 01,07)Přesnídávk
Cuketová polévka s krutony  (A: 01)Polévka
Bramborové noky se špenátem a parmazánem, čaj  (A: 01,03,07)Oběd
Sýrové pečivo,kefírové mléko,čaj, jablko  (A: 01,07)Svačina

Pátek 29.11.2019
Bagetka s lučinou a kapií,mléko, čaj, mrkev  (A: 01,07)Přesnídávk
Polévka drůbeží vývar se zeleninou a nudlemi  (A: 01,03,07,09)Polévka
Krůtí maso po čínsku, rýže směsná (dvou barev), jablečný mošt  (A: 06,09)Oběd
Medové máslo, chléb, čaj, mléko, mandarinka  (A: 01,07)Svačina

Změna jídelníčku vyhražena

01 
03 
04 
05 
06

Seznam alergenů: Obiloviny obsahující lepek    
Vejce                         
Ryby                          
Arašídy (podzemnice olejná)   
Sójové boby (sója)

07 
08 
09 
10 
11

Mléko                         
Ořechy, mandle, pistácie      
Celer                         
Hořčice                       
Sezamová semena

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


