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Po  1.11. Polévka Zeleninový vývar s kapáním
oběd 1 Maďarský guláš, kolínka

Út  2.11. Polévka Špenátová s houskou
oběd 1 Květákový mozeček, brambory, zeleninová obloha
oběd 2 Salát z červené řepy se sýrem, dresink, pečivo

St  3.11. Polévka Česneková s kroupami
oběd 1 Rizoto z vepřového masa se zeleninou a sýrem
oběd 2 Rybí salát, pečivo

Čt  4.11. Polévka Rybí krémová se smaženým hráškem
oběd 1 Sekaná pečeně, brambory, okurka
oběd 2 Gnocchi s listovým špenátem a kuřecím masem

Pá  5.11. Polévka Hovězí s kuskusem
oběd 1 Bratislavské plecko, houskový knedlík
oběd 2 Baby karotka, bramborová kaše

Po  8.11. Polévka Rajčatová s ovesnými vločkami
oběd 1 Zapečené těstoviny, zelný salát
oběd 2 Čočkový salát s tarhoňou a drůbežím masem, dresink

Út  9.11. Polévka Zelná bílá
oběd 1 Vepřové na žampionech, dušená rýže
oběd 2 Skořicové věnečky, kakao

St  10.11. Polévka Hovězí s játrovou rýží
oběd 1 Pečené kuřecí paličky, bramborový knedlík, špenát
oběd 2 Alpský ledový salát, dresink, pečivo

Čt  11.11. Polévka Čočková
oběd 1 Rybí karbanátek, bramborová kaše, okurka
oběd 2 Dušená míchaná zelenina, brambory

Pá  12.11. Polévka Hovězí s hráškem a rýží
oběd 1 Vepřová kýta na smetaně, houskový knedlík
oběd 2 Zapečené palačinky s list. špenátem a kuřecím masem s nivou, obloha

Po  15.11. Polévka Fazolová
oběd 1 Drůbeží bulgureto s kuřecím masem a zeleninou, sýr
oběd 2 Domácí povidlové buchty, kakao

Út  16.11. Polévka Kuřecí s těstovinami
oběd 1 Těstoviny se sušenými rajčátky a sýrem
oběd 2 Vepřové v mrkvi, brambory

Čt  18.11. Polévka Hovězí s těstovinovou  rýží
oběd 1 Bramborové šišky s mletým uzeným masem, zelí
oběd 2 Fazolkové lusky na kyselo, vejce, brambory

Pá  19.11. Polévka Hovězí se strouháním
oběd 1 Rajská omáčka, masové koule, houskový knedlík
oběd 2 Celerový salát s jablky, pečivo

Po  22.11. Polévka Kuřecí s nudlemi
oběd 1 Čočka na kyselo, párek, okurka, chléb
oběd 2 Jablečné řezy, kakao

Út  23.11. Polévka Hovězí s krupicovými noky
oběd 1 Čína s kuřecím masem a zeleninou, dušená rýže
oběd 2 Hanácký salát, pečivo

St  24.11. Polévka Z hlávkového zelí
oběd 1 Krůtí perkelt, kolínka
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oběd 2 Grilovaná zelenina, opečený toust
Čt  25.11. Polévka Z vaječné jíšky

oběd 1 Čevabčiči, brambory, obloha
oběd 2 Zeleninový salát s červenou rybou, dresink, pečivo

Pá  26.11. Polévka Hovězí s drožďovými nočky
oběd 1 Krůtí kostky po španělsku, dušená rýže
oběd 2 Nudle s mákem, mléko

Po  29.11. Polévka Hrachová se smaženým hráškem
oběd 1 Vepřové kostky na kmíně, kolínka
oběd 2 Brokolice se sýrovou omáčkou a šunkou, brambory

Út  30.11. Polévka Hovězí s celozrrnými noky
oběd 1 Přírodní kuřecí plátek, brambory, obloha
oběd 2 Balkánský salát, pečivo

Změna jídelníčku a alergenů vyhrazena. K obědu je podáván nápoj.
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