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Čt  1.11. Polévka Zeleninový vývar s celozrnnými noky
oběd 1 Vepřové na kmíně, kolínka

Pá  2.11. Polévka Z fazolkových lusků
oběd 1 Ovocné kynuté knedlíky
oběd 2 Přírodní pečená ryba se zeleninou, brambory

Po  5.11. Polévka Špenátová s houskou
oběd 1 Rizoto s kuřecím masem a zeleninou
oběd 2 Hanácký salát z červeného zelí, pečivo

Út  6.11. Polévka Hovězí s drožďovými nočky
oběd 1 Segedinský guláš, houskový knedlík
oběd 2 Škubánky s mákem, mléko

St  7.11. Polévka Rajčatová s ovesnými vločkami
oběd 1 Vepřenky s cibulí a hořčicí, brambory
oběd 2 Salát z červené řepy  s balkánským sýrem a ořechy, jogurt.dresink,pečivo

Čt  8.11. Polévka Drůbková jemná
oběd 1 Vepřové nudličky po čínsku, dušená rýže
oběd 2 Vajíčkový salát s pórkem, pečivo

Pá  9.11. Polévka Rychlá s vejci
oběd 1 Špagety se sójovým masem a sýrem
oběd 2 Pečená kuřecí křídla, dresink, chléb

Po  12.11. Polévka Rybí krémová
oběd 1 Grenadýnský pochod, červená řepa
oběd 2 Míchaná dušená zelenina, brambory

Út  13.11. Polévka Z kysaného zelí červená
oběd 1 Vepřová játra na slanině, dušená rýže
oběd 2 Lívance s ovesnými vločkami a jablky se skořicí, kakao

St  14.11. Polévka Zeleninový vývar s kuskusem
oběd 1 Mexické fazole s kuřecím masem, chléb
oběd 2 Obalovaná treska, brambory, okurka

Čt  15.11. Polévka Hovězí s kapáním
oběd 1 Bratislavské plecko, houskový knedlík
oběd 2 Čínský salát ze sojového masa, pečivo

Pá  16.11. Polévka Slepičí vývar s těstovinami
oběd 1 Halušky se zelím a uzeným masem
oběd 2 Těstoviny se sušenými rajčaty a sýrem

Po  19.11. Polévka Kapustová
oběd 1 Zapečené těstoviny, zelný salát
oběd 2 Fazolkové lusky na kari, vejce, dušená rýže

Út  20.11. Polévka Kuřecí s nudlemi
oběd 1 Pečené krůtí maso, bramborový knedlík, červené zelí
oběd 2 Salát zeleninový  s černou čočkou a tarhoňou, jogurtový dresink

St  21.11. Polévka Hovězí s krupicovými noky
oběd 1 Hrachová kaše, vejce, chléb, zeleninový salát
oběd 2 Rybí karbanátek, brambory, okurka

Čt  22.11. Polévka Česneková
oběd 1 Přírodní hovězí pečeně, dušená rýže
oběd 2 Zeleninový salát s vejci a tuňákem, pečivo

Pá  23.11. Polévka Fazolová
oběd 1 Vepřové v mrkvi, brambory
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oběd 2 Rýžový nákyp s meruňkami
Po  26.11. Polévka Celerová s houskou

oběd 1 Čočka na kyselo, párek, chléb, okurka
oběd 2 Těstovinový salát se zeleninou a šunkou

Út  27.11. Polévka Hovězí se sýrovým kapáním
oběd 1 Kuřecí paličky na paprice, těstoviny
oběd 2 Škvarkové placky, bílá káva

St  28.11. Polévka Zeleninová se špaldovými nočky
oběd 1 Květákový mozeček, brambory
oběd 2 Špekové knedlíky, dušené kysané zelí

Čt  29.11. Polévka Jarní zeleninová
oběd 1 Horňáčký guláš, chléb
oběd 2 Kaše z ovesných vloček s kakaem, kompot

Pá  30.11. Polévka Hovězí vývar se strouháním
oběd 1 Rajská omáčka, masové koule, houskový knedlík
oběd 2 Pečené zeleninové lečo, chléb
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