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Pondělí 28.11.2022
Černý čaj s citrónem, bílá káva, chléb, rohlík, máslo, džem, musli s mlékem, plněná kobliha, přesnídávka,
ovoce

snídaně

obsahuje alergeny: 01,01a,03,07,08,08a,08b

Krémová pórková s vejcempolévka
obsahuje alergeny: 03,07

Kuřecí přírodní plátek s kuskusem, červená řepa, nápojoběd
Rybí filé zapečené se smetanovými brambory, moučník, chléb s paštikou, okurka, čajvečeře
obsahuje alergeny: 01,04,07

Úterý 29.11.2022
Ovocný čaj se sirupem, kakao, chléb, houska/cereální pečivo, máslo, nutella, cereálie s jogurtem, párek s
hořčicí, kečupem a křenem, mléčná rýže, ovoce

snídaně

obsahuje alergeny: 01,01a,03,07,08,08a,08b

Hovězí vývar s těstovinoupolévka
obsahuje alergeny: 01,03,09

Vepřové plátky na kmíně s dušenou rýží, nápojoběd
obsahuje alergeny: 01

Rajská hovězí pečeně, houskový knedlík, chléb s taveným sýrem, obloha, mléčný koktejl, čajvečeře
obsahuje alergeny: 01,03,07

Omeleta se sýrem, pečivovečeře 2
obsahuje alergeny: 03,07

Středa 30.11.2022
Černý čaj s citrónem, bílá káva, chléb, rohlík, máslo, musli s mlékem, budapešťská pomazánka, balený
perník, ovoce

snídaně

obsahuje alergeny: 01,01a,03,07,08,08a

Brokolicová krémovápolévka
obsahuje alergeny: 01,07

Smažený sýr 2 druhy (hermelín, eidam) , vařené petrželkové brambory, domácí tatarka, nápojoběd
obsahuje alergeny: 07

Kuřecí kostky na kari s těstovinami, chléb s máslem a marmeládou, čaj, mléčný koktejlvečeře
obsahuje alergeny: 01,03,07

Čtvrtek 1.12.2022
Ovocný čaj se sirupem, kakao, chléb, houska/cereální pečivo, máslo, džem, cereálie s jogurtem, talířek s
paštikou a oblohou, ovocný pohárek, ovoce

snídaně

obsahuje alergeny: 01,01a,03,07,08

Slepičí bujónpolévka
obsahuje alergeny: 09

Žemlovka s jablky a tvarohem, okurkový salát, bílá káva, nápojoběd
obsahuje alergeny: 03,07

Vepřový flamendr s dušenou rýží, chléb  s pomazánkovým máslem a rajčetem, mléčný koktejl, čajvečeře
obsahuje alergeny: 01,07

Zeleninový salát, pečivovečeře 2
obsahuje alergeny: 01,03

Pátek 2.12.2022
Černý čaj s citrónem, kakao, chléb, rohlík/cereální pečivo, máslo, med, musli s mlékem, ovesná kaše s
ovocem, ovoce

snídaně

obsahuje alergeny: 01,01a,03,07,08,08a

Česneková s krutonypolévka
obsahuje alergeny: 01,03

Hovězí po burgundsku se šťouchanými brambory, nápojoběd
Pletýnka s trhaným masem, oplatkavečeře
obsahuje alergeny: 01,03
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Pondělí 5.12.2022
Černý čaj s citrónem, kakao, chléb, rohlík, máslo, džem, musli s mlékem, bábovka, balená paštika, ovocesnídaně
obsahuje alergeny: 01,03,07,08,08a,08b

Mrkvový krémpolévka
obsahuje alergeny: 07

Plněná kuřecí kapsa mozzarelou a rajčaty, krokety/hranolky, zeleninová obloha, nápojoběd
obsahuje alergeny: 07

Zapečené těstoviny (šunkafleky), červená čepa, nápoj, chléb s pomazánkovým máslem a uzeninou, čajvečeře
obsahuje alergeny: 01,03,07

Úterý 6.12.2022
Ovocný čaj, bílá káva, chléb, houska/cereální pečivo, máslo, cereálie s jogurtem, řecký jogurt, teplý toust se
šunkou a sýrem, ovoce

snídaně

obsahuje alergeny: 01,03,07,08

Z červené čočky a uzeninoupolévka
obsahuje alergeny: 01

Hovězí roštěná s dušenou rýží, nápoj,oběd
obsahuje alergeny: 01

Losos na bylinkách s vařeným bramborem, chléb s vajíčkovou pomazánkou, čaj, mléčný koktejlvečeře
obsahuje alergeny: 01,03,04,07,09

Grilovaná zelenina s cizrnou a kuskusemvečeře 2

Středa 7.12.2022
Černý čaj s citrónem, kakao, chléb, rohlík, máslo, džem, musli s mlékem, cizrnová pomazánka, parenica,
ovoce

snídaně

obsahuje alergeny: 01,03,07,08,08a

Kuřecí vývar s nokypolévka
obsahuje alergeny: 01,03,09

Špecle se slaninou, salát zeleninový, moučník, nápojoběd
obsahuje alergeny: 01,03

Segedínský guláš s houskovým knedlíkem, chléb s máslem a marmeládou, čajvečeře
obsahuje alergeny: 01,03,07

Čtvrtek 8.12.2022
Ovocný čaj se sirupem, bílá káva, chléb, houska/cereální pečivo, máslo, med, cereálie s jogurtem, talířek
tuńákový s oblohou, ovoce

snídaně

obsahuje alergeny: 01,01a,03,07,08

Hovězí vývar s nudlemipolévka
obsahuje alergeny: 01,03,09

Vdolky s marmeládou a tvarohem,  ledový salát, nápojoběd
obsahuje alergeny: 01,07

Hovězí nudličky na paprice s jasmínovou rýží, chléb se žervé, mléčný koktejl, čajvečeře
obsahuje alergeny: 01,03,07

Šopský salát, pečivovečeře 2
obsahuje alergeny: 01,03

Pátek 9.12.2022
Černý čaj s citrónem, kakao, chléb, rohlík/cereální pečivo, máslo, džem, krupicová kaše s čokoládou, musli s
mlékem, sýr - trojúhelníček, ovoce

snídaně

obsahuje alergeny: 01,01a,03,07,08,08a

Cibulová s krutonypolévka
obsahuje alergeny: 01,03

Sýrový špíz, bramborová kaše, zeleninová obloha, nápojoběd
obsahuje alergeny: 01,03,07

Pletýnka semínková se šunkou, salátem, nápojvečeře
obsahuje alergeny: 01,03
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Pondělí 12.12.2022
Černý čaj s citrónem, kakao, chléb, rohlík, máslo, džem, vánočka, musli s mlékem, termix, ovocesnídaně
obsahuje alergeny: 01,04,07,08,08a,08b

Selskápolévka
obsahuje alergeny: 01,03,09

Krůtí medailonky se smetanovou omáčkou, opékané brambory, nápojoběd
obsahuje alergeny: 07

Čočka na kyselo, vejce, párek, čokoládové  brownie, chléb s pomazánkovým máslem a uzeninou, čajvečeře
obsahuje alergeny: 01,03,07

Úterý 13.12.2022
Ovocný čaj se sirupem, bílá káva, chléb, houska/cereální pečivo, máslo, med, cereálie s jogurtem, hemenex,
jogurtový nápoj, ovoce

snídaně

obsahuje alergeny: 01,01a,03,07,08

Franfurtská s uzeninoupolévka
obsahuje alergeny: 01,07

Ovocné knedlíky plněné ovocem, salát,  nápoj, bílá kávaoběd
obsahuje alergeny: 01,03,07

Vepřové bulgurové rizoto se zeleninou a sýrem, chléb s máslem a marmeládou, čaj, mléčný koktejlvečeře
obsahuje alergeny: 01,03

Cizrnový salát s pečivemvečeře 2
obsahuje alergeny: 01,03

Středa 14.12.2022
Černý čaj s citrónem, kakao, chléb, rohlík, máslo, nutella, luštěninová pomazánka, musli s mlékem, balená
šunka, ovoce

snídaně

obsahuje alergeny: 01,07,08,08a

Zeleninový vývarpolévka
obsahuje alergeny: 09

Penne Con Pollo(kuřecí maso, špenát, česnek)oběd
obsahuje alergeny: 01,03

Hovězí na houbách, dušená rýže, chléb se žervé a paprikou, nápojvečeře
obsahuje alergeny: 01,03,07

Čtvrtek 15.12.2022
Ovocný čaj se sirupem, bílá káva, chléb, houska/cereální pečivo, máslo, džem, cereálie s jogurtem, talířek s
vajíčkovým salátem, oplatka, ovoce

snídaně

obsahuje alergeny: 01,01a,07,08

Kuřecí vývar s písmenkypolévka
obsahuje alergeny: 01,03,09

Plněné bramborové knedlíky uzeným se zelím a smaženou cibulkou, nápojoběd
obsahuje alergeny: 01,03

Bratislavská vepřová pečeně s houskovým knedlíkem, chléb s taveným sýrem, čaj, mléčný koktejlvečeře
obsahuje alergeny: 01,03,07

Míchaný salát s krutonyvečeře 2
obsahuje alergeny: 01,03

Pátek 16.12.2022
Černý čaj s citrónem, kakao, chléb, rohlík/cereální pečivo, máslo, musli s mlékem, pohanková kaše s
ovocem, přesnídávka, ovoce

snídaně

obsahuje alergeny: 01,01a,03,07,08

Hovězí vývar s abecedoupolévka
obsahuje alergeny: 01,03,09

Řecký salát s olivami, feta sýr, pečivo, nápojoběd
obsahuje alergeny: 01,03

Bageta s tuňákovou pomázánkou, nápojvečeře
obsahuje alergeny: 01,03,04,07
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Pondělí 19.12.2022
Černý čaj s citrónem, kakao, chléb, rohlík, máslo, džem, musli s mlékem, skořička, , přesnídávka, ovocesnídaně
obsahuje alergeny: 01,03,07,08,08a

Zeleninový vývarpolévka
obsahuje alergeny: 09

Zapékané těstoviny s brokolicí a sýrem, salát, nápojoběd
obsahuje alergeny: 01,03,07

Hrachová kaše s volským okem a uzeným, smažená cibulka, chléb s máslem a strouhaným sýrem, mléčný
koktejl, čaj

večeře

obsahuje alergeny: 01,03,07

Úterý 20.12.2022
Ovocný čaj se sirupem, bílá káva, chléb, houska/cereální pečivo, máslo, med, cereálie s jogurtem, lívanečky
s marmeládou, jogurt, ovoce

snídaně

obsahuje alergeny: 01,01a,03,07,08

Hovězí vývar s těstovinoupolévka
obsahuje alergeny: 01,03,09

Kuřecí játra na slanině s dušenou rýží, nápojoběd
obsahuje alergeny: 01

Vepřový smažený řízek s bramborovým salátem, rybí polévka, vánoční cukrovívečeře
obsahuje alergeny: 01,03,04,07

Vaječná omeleta s hráškem, pečivovečeře 2
obsahuje alergeny: 01,03

Středa 21.12.2022
Černý čaj s citrónem, kakao, chléb, rohlík, máslo, džem, musli s mlékem, tvarohová pomazánka s pažitkou,
oplatka, ovoce

snídaně

obsahuje alergeny: 01,03,07,08,08a

Krémová dýňovápolévka
obsahuje alergeny: 07

Španělský hovězí ptáček s houskovým knedlíkem, nápojoběd
obsahuje alergeny: 01,03

Těstoviny se sýrovou omáčkou a kuřecím masem, chléb se žervé, okurka, čaj, mléčný koktejlvečeře
obsahuje alergeny: 01,03,07

Čtvrtek 22.12.2022
Ovocný čaj se sirupem, bílá káva, chléb/cereální pečivo, med, cereálie s mlékem, teplý pudink, tvaroháček,
ovoce

snídaně

obsahuje alergeny: 01,01a,03,07,08

Gulášovápolévka
obsahuje alergeny: 01

Zapečené smetanové brambory a rajčaty a sýrem, kompot, nápojoběd
obsahuje alergeny: 07

Houska 2x plněná sýrem a uzeninou, nápoj, oplatkavečeře
obsahuje alergeny: 01,03,07

Pátek 23.12.2022
Vánoční prázdninypolévka
Přejeme všem krásné a klidné vánoční svátky, kolektiv naší kuchyněoběd

Jídelníček  sestavila Regina Pešková a Šárka Hoffmanová s kolektivem kuchařek. Změna jídelníčku a alergenů vyhrazená.
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Seznam alergenů: Obiloviny obsahující lepek    
Obiloviny - pšenice           
Vejce                         
Ryby                          
Mléko

08 
08a
08b
09

Ořechy, mandle, pistácie      
Skoř. plody - mandle          
Skoř. plody - lískové ořechy  
Celer


