
01.11.2021 30.11.2021od do

Pondělí 1.11.2021
Zeleninová s kapánímpolévka
obsahuje alergeny: 01,03,07,09

Hovězí štěpánská směs, dušená rýže, ovocný čaj, mléko, vodaoběd 1
obsahuje alergeny: 01,03,07

Úterý 2.11.2021
Dýňovápolévka
obsahuje alergeny: 01,07

Čevabčiči, brambory vařené,obloha (hořčice,cibule), okurkový salát, voda s ovocným
sirupem, mléko, voda

oběd 1

obsahuje alergeny: 01,07,10

Krůtí nudličky v sýrové omáčce, těstovinové mašle, šípkový čaj, mléko, vodaoběd 2
obsahuje alergeny: 01,07

Středa 3.11.2021
Hovězí s játrovou rýžípolévka
obsahuje alergeny: 01,03,06,07,09,10,11,13

Segedínský guláš, houskový knedlík, voda s ovocným sirupem, mléko, vodaoběd 1
obsahuje alergeny: 01,03,07

Čočkový prejt s mletým vepřovým masem, salát z kysaného zelí s kukuřicí, ovocný
čaj, mléko, voda

oběd 2

obsahuje alergeny: 01,07

Čtvrtek 4.11.2021
Krupicová s vejcempolévka
obsahuje alergeny: 01,03,07,09

Špagety s vepřovým masem a rajčaty, voda s ovocným sirupem, mléko, vodaoběd 1
obsahuje alergeny: 01,07

Bramborové šišky s mákem , strouhankou, granko, ovocný čaj, mléko, vodaoběd 2
obsahuje alergeny: 01,01a,03,06,07,11

Pátek 5.11.2021
Hrachová s cizrnoupolévka
obsahuje alergeny: 01

Krůtí na slanině, dušená rýže s bulguretem, čaj s citrónem, voda, mlékooběd 1
obsahuje alergeny: 01,07

Cmunda po Kaplicku (kysané zelí, uzená kýta), voda s ovocným sirupem, mléko,
voda

oběd 2

obsahuje alergeny: 01,03,07



01.11.2021 30.11.2021od do

Pondělí 8.11.2021
Česneková s vejcipolévka
obsahuje alergeny: 01,03

Vepřové nudličky na žampionech, těstoviny, ovocný čaj, mléko, vodaoběd 1
obsahuje alergeny: 01,07

Neapolské nudle, červená řepa,  šípkový čaj se sirupem, mléko, vodaoběd 2
obsahuje alergeny: 01,07,09

Úterý 9.11.2021
Fazolová s párkempolévka
obsahuje alergeny: 01,06

Rybí filé pečené na másle se sýrem, bylinky, šťouchané brambory s cibulkou, ovocný
kompot, čaj s citrónem, mléko, voda

oběd 1

obsahuje alergeny: 01,07

Kaše z ovesných vloček,ovocný kompot, kakao, čaj s citrónem , mléko, vodaoběd 2
obsahuje alergeny: 01,07

Středa 10.11.2021
Kuřecí vývar s těstovinoupolévka
Uzená kýta, bramborový knedlík, dušený špenát, voda se sirupem, mléko, vodaoběd 1
obsahuje alergeny: 01,01a,03,06,07,11

Žampiony smažené, brambory vařené, česnekový dip, ovocný čaj, mléko, vodaoběd 2
obsahuje alergeny: 01,03,07,10

Čtvrtek 11.11.2021
Bramborová s paprikoupolévka
obsahuje alergeny: 01,09

Putimský vepřový kotlet, dušená rýže, voda s ovocným sirupem, mléko, vodaoběd 1
obsahuje alergeny: 01,06,07

Cizrnový salát s kuřecím masem a zeleninou, ovocný čaj , mléko, vodaoběd 2
obsahuje alergeny: 07

Pátek 12.11.2021
Rybí s tarhoňoupolévka
obsahuje alergeny: 01,04,07,09

Staročeská sekanina, brambory vařené, salát z kysaného zelí, čaj se sirupem, mléko,
voda

oběd 1

obsahuje alergeny: 01,03,07

Minutkové hovězí maso, rösti (bramborové placky), čaj se sirupem, mléko, vodaoběd 2
obsahuje alergeny: 01,07



01.11.2021 30.11.2021od do

Pondělí 15.11.2021
Zeleninová s drožďovými knedlíčkypolévka
obsahuje alergeny: 01,03,09

Zbojnické vepřové maso, dušená rýže, šípkový čaj se sirupem, mléko, vodaoběd 1
obsahuje alergeny: 01,07

Pizza se šunkou a sýrem, voda s ovocným sirupem, mléko, vodaoběd 2
obsahuje alergeny: 01,07

Úterý 16.11.2021
Čočkovápolévka
obsahuje alergeny: 09

Vepřové ražniči, brambory vařené, tatarská omáčka, voda s ovocným sirupem, mlékooběd 1
obsahuje alergeny: 01,03,06,07,10

Čínské nudle se zeleninou a kuřecím masem, voda s ovocným sirupem, mléko, vodaoběd 2
obsahuje alergeny: 01,03,06,07

Středa 17.11.2021
STÁTNÍ SVÁTEKoběd 1

Čtvrtek 18.11.2021
Rajská  s tarhoňoupolévka
obsahuje alergeny: 01,07

Kuře na paprice s těstovinou, voda s ovocným sirupem, mléko, vodaoběd 1
obsahuje alergeny: 01,07

Jogurtové knedlíky s ovocnou lesní směsí, kysaná smetana, voda s ovocným sirupem
, mléko, voda

oběd 2

obsahuje alergeny: 07

Pátek 19.11.2021
Uzený vývar s rýžípolévka
obsahuje alergeny: 01,03,06,07,09,10

Fazolový guláš s vepřovým masem, chléb, čaj s citrónem , mléko, vodaoběd 1
obsahuje alergeny: 01,03,07

Kuřecí salát s těstovinou, pečivo , čaj s citrónem, mléko, vodaoběd 2
obsahuje alergeny: 01,03,06,07,09,10
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Pondělí 22.11.2021
Hovězí vývar s  vaječnou  jíškoupolévka
obsahuje alergeny: 01,03,09

Zapečené těstoviny s drůbežím masem, sterilovaná okurka, voda s ovocným sirupem,
mléko, voda

oběd 1

obsahuje alergeny: 01,03,07

Vepřové po štýrsku, brambory vařené, ovocný čaj, mléko, vodaoběd 2
obsahuje alergeny: 01,07

Úterý 23.11.2021
Brokolicovápolévka
obsahuje alergeny: 01,03,07

Rybí file smažené, bramborová kaše, ovocný kompot, voda s ovocným sirupem,
mléko, voda

oběd 1

obsahuje alergeny: 01,03,07

Plovdické maso, dušená rýže, voda s ovocným sirupem , mléko, vodaoběd 2
obsahuje alergeny: 01,07

Středa 24.11.2021
Kuřecí vývar s abcpolévka
Masové koule v rajské omáčce, houskový knedlík, voda s ovocným sirupem, mléko,
voda

oběd 1

obsahuje alergeny: 01,03,07,09

Houbový kuba, sterilovaná okurka, voda s ovocným sirupem, mléko, vodaoběd 2
obsahuje alergeny: 01,03,06,07,10,11,13

Čtvrtek 25.11.2021
Bramborovápolévka
obsahuje alergeny: 07

Vepřová pečeně, dušené zelí, chlupaté knedlíky, ovocný čaj, mléko, vodaoběd 1
obsahuje alergeny: 01,03,07

Mexické fazole (klobása), chléb, voda s ovocným sirupem, mléko, vodaoběd 2
obsahuje alergeny: 01,03,06,07

Pátek 26.11.2021
Kapustová s bramborypolévka
Kuřecí stehno pečené s nádivkou, šťouchané brambory s pažitkou,ovocný čaj, mléko,
voda

oběd 1

obsahuje alergeny: 01,03,06,07,09,10

Vepřové na kmíně, těstoviny, voda s ovocným sirupem , mléko, vodaoběd 2
obsahuje alergeny: 01,07



01.11.2021 30.11.2021od do

Pondělí 29.11.2021
Gulášovápolévka
obsahuje alergeny: 01

Čočka na kyselo, vídeňský párek, sterilovaná okurka , voda s ovocným sirupem,
mléko, voda

oběd 1

obsahuje alergeny: 01,07

Přírodní losos v listovém špenátu, šťouchané brambory , ovocný kompot, Čaj s
citrónem (BD), mléko, voda

oběd 2

obsahuje alergeny: 07

Úterý 30.11.2021
Květáková s vejcempolévka
obsahuje alergeny: 01,03,07

Hovězí pečeně na česneku, šumavský knedlík, voda s ovocným sirupem, mléko, vodaoběd 1
obsahuje alergeny: 01,01a,03,06,07,11

Těstovinové rizoto, vitaminový salát, voda s ovocným sirupem, mléko, vodaoběd 2
obsahuje alergeny: 01,03,07

Změna jídelníčku vyhrazena                       Vedoucí škoní jídeny: Petra Podaná
                                                                         Vedoucí kuchařka: Markéta Jaklová


