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Po  3.10. Polévka Bramborová
oběd 1 Bulgureto s drůbežím masem a zeleninou, sýr,  okurkový salát

Út  4.10. Polévka Hovězí s hráškem a rýží
oběd 1 Vepřové medajlonky, brambory, obloha
oběd 2 Palačinky s lískooříškovou náplní, mléko

St  5.10. Polévka Hovězí s játrovými noky
oběd 1 Křenová omáčka, uzené maso, houskový knedlík
oběd 2 Gnocchi s listovým špenátem a kuřecím masem, sýr

Čt  6.10. Polévka Zeleninový vývar se sýrovým  kapáním
oběd 1 Hrachová kaše, vejce, zeleninový salát, chléb
oběd 2 Halušky se zelím a uzeným masem

Pá  7.10. Polévka Pórková s houskou
oběd 1 Drůbeží maso na paprice, kolínka
oběd 2 Hanácký salát, pečivo

Po  10.10. Polévka Drůbková jemná
oběd 1 Italský zbruf, špagety
oběd 2 Rybí salát s majonézou, pečivo

Út  11.10. Polévka Hráškový krém
oběd 1 Přírodní losos, brambory, zeleninová ozdoba
oběd 2 Pečené kuřecí paličky,  brambory, zeleninová obloha

St  12.10. Polévka Uzená s krupkami
oběd 1 Asijská vepřová játra, dušená rýže
oběd 2 Těstoviny se sušenými rajčátky s bazalkou, sýr

Čt  13.10. Polévka Frankfurtská
oběd 1 Alpský knedlík se zakysanou smetanou
oběd 2 Vinná klobása, bramborová kaše, okurka

Pá  14.10. Polévka Hovězí se strouháním
oběd 1 Rajská omáčka, masové koule, kolínka
oběd 2 Plněný toust tuňákem a vejci, zeleninová obloha

Po  17.10. Polévka Ovarová s krupkami
oběd 1 Masová haše, brambory, salát z kysaného zelí
oběd 2 Bramborové placky , bílá káva

Út  18.10. Polévka Krupicová s vejci
oběd 1 Vepřové po znojemsku, dušená rýže
oběd 2 Lívance s ovocem, zakysaná smetana

St  19.10. Polévka Kulajda
oběd 1 Francouzské brambory, červená řepa
oběd 2 Listový salát s červenou rybou, dresink, pečivo

Čt  20.10. Polévka Hovězí s drožďovými nočky
oběd 1 Krůtí kostky na česneku, bramborový knedlík, špenát
oběd 2 Cmunda po kaplicku

Pá  21.10. Polévka Fazolková
oběd 1 Obalovaná ryba, bramborová kaše, okurka
oběd 2 Baby karotka, bramborová kaše

Po  31.10. Polévka Hovězí s celozrnnými noky
oběd 1 Vepřový guláš, kolínka
oběd 2 Bramborové šišky se strouhankou a máslem, ochucené mléko
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Změna jídelníčku a alergenů vyhrazena. K obědu je podáván nápoj.
Kuchařka   : Iva Tvrdoňová
Vedoucí ŠJ: Ivana Pokrupová


