
01.12.2021 22.12.2021od do

Středa 1.12.2021
Zahradnická s masem a žampionypolévka
obsahuje alergeny: 01,07

Minutkové hovězí maso, dušená rýže, čaj s citrónem , voda, mlékooběd 1
obsahuje alergeny: 01,07

Čtvrtek 2.12.2021
Italská s těstovinoupolévka
obsahuje alergeny: 01,07

Vepřové ragů, těstoviny, voda s ovocným sirupem, mléko, vodaoběd 1
obsahuje alergeny: 01,03,07

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

Pátek 3.12.2021
Rybí vánočnípolévka
obsahuje alergeny: 01,07

Kuřecí řízek smažený, bramborová kaše, ovocný kompot, čaj s citrónem, vodaoběd 1
obsahuje alergeny: 01,03,07

Kuřecí řízek smažený,  bramborový salát , ovocný kompot, čaj s citrónem, vodaoběd 2
obsahuje alergeny: 01,03,07,09,10



01.12.2021 22.12.2021od do

Pondělí 6.12.2021
Cibulová s masem a vejcipolévka
obsahuje alergeny: 01,03,06,07,09,10

Vepřové v mrkvi, vařený brambor , voda s ovocným sirupem, mléko, vodaoběd 1
obsahuje alergeny: 01,07

Kuřecí prsa se sýrovou omáčkou,penne, voda s ovocným sirupem, mléko, vodaoběd 2
obsahuje alergeny: 01,07

Úterý 7.12.2021
Hovězí s těstovinoupolévka
obsahuje alergeny: 01

Cizrnová  kaše, uzená kýta, zelný salát s mrkví a kukuřicí, ovocný čaj, mléko, vodaoběd 1
obsahuje alergeny: 01,07

Hovězí maso vařené,  míchaná zelenina na másle,brambor,  ovocný čaj, mléko, vodaoběd 2
obsahuje alergeny: 07

Středa 8.12.2021
Zeleninová s krupičkoupolévka
obsahuje alergeny: 01,07

Vepřová panenka na smetaně, houskový knedlík, voda s ovocným sirupem, mléko,
voda

oběd 1

obsahuje alergeny: 01,03,07,09

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

Čtvrtek 9.12.2021
Rybí vývar s krutonypolévka
obsahuje alergeny: 07,09

Hovězí na houbách, dušená rýže s bulguretem ,ovocný čaj, mléko, vodaoběd 1
obsahuje alergeny: 01,07

Koprová omáčka, vařené vejce, brambor , voda s ovocným sirupem, mléko, vodaoběd 2
obsahuje alergeny: 01,03,06,07,10,11,13

Pátek 10.12.2021
Gulášovápolévka
obsahuje alergeny: 01

Krůtí na slanině, těstoviny, čaj se sirupem, mléko, voda s citrónemoběd 1
obsahuje alergeny: 01,07

Vepřové bulgureto se zeleninou a sýrem, zeleninová obloha, čaj se sirupem, mléko,
voda s citronem

oběd 2

obsahuje alergeny: 07



01.12.2021 22.12.2021od do

Pondělí 13.12.2021
Hovězí s játrovými knedlíčkypolévka
obsahuje alergeny: 01,03,06,07,09,10,11,13

Hovězí guláš , těstoviny, voda s ovocným sirupem, mléko, vodaoběd 1
obsahuje alergeny: 01,07

Žampiony smažené, brambory vařené, bylinkový dip, voda se sirupem, mléko, vodaoběd 2
obsahuje alergeny: 01,03,07,10

Úterý 14.12.2021
Borščpolévka
obsahuje alergeny: 01,07,09

Rybí prsty smažené, bramborová kaše, zelný salát s okurkou, čaj s citrónem , mléko,
voda

oběd 1

obsahuje alergeny: 07,09

Drůbeží játra na cibulce, dušená rýže, čaj s citrónem, mléko, vodaoběd 2
obsahuje alergeny: 01,03,06,07,09,10

Středa 15.12.2021
Krupicová s vejcipolévka
obsahuje alergeny: 01,03,07,09

Moravský vrabec, šumavský knedlík, kysané zelí , voda s ovocným sirupem, mléko,
voda

oběd 1

obsahuje alergeny: 01,01a,03,06,07,11

Francouzské brambory, zeleninová obloha, voda s ovocným sirupem, voda, mlékooběd 2
obsahuje alergeny: 03,07

Čtvrtek 16.12.2021
Hrstkovápolévka
obsahuje alergeny: 01,09

Kuře pečené, vařené brambory s pažitkou, zeleninová obloha, ovocný kompot, čaj s
citrónem, mléko, voda

oběd 1

obsahuje alergeny: 01,07

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



od 01.12.2021 do 22.12.2021

Pátek 17.12.2021
polévka Bramborová

obsahuje alergeny: 07

oběd 1 Vepřové maso na španělský způsob, dušená rýže, ovocný čaj, mléko, voda
obsahuje alergeny: 01,03,07,10

oběd 2 Těstovinový salát se šunkou a zeleninou, ovocný čaj, mléko, voda obsahuje 
alergeny: 01,03,07,10



01.12.2021 22.12.2021od do

Pondělí 20.12.2021
Fazolovápolévka
obsahuje alergeny: 01

Zapečené těstoviny s vepř.masem a hráškem, zeleninová obloha, čaj s citrónem ,
mléko, voda

oběd 1

obsahuje alergeny: 03,07

Krůtí prsa na rozmarýnu, dušená rýže, čaj s citrónem, mléko, vodaoběd 2
obsahuje alergeny: 01,07

Úterý 21.12.2021
Drůbeží vývar s tarhoňoupolévka

Přírodní kuřecí plátek, bramborová kaše,okurkový salát, voda s ovocným sirupem,
mléko, voda

oběd 1

obsahuje alergeny: 01,07

Těstoviny penne s tuňákem a cherry rajčaty, voda s ovocným sirupem, mléko, vodaoběd 2
obsahuje alergeny: 01,04,07

Středa 22.12.2021
Květáková s bramborempolévka
obsahuje alergeny: 01,07

Srbské rizoto, strouhaný sýr, červená řepa, voda s ovocným sirupem, mléko, vodaoběd 1
obsahuje alergeny: 07

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


