Pondělí 14. 10.
Přesnídávka: opečený toust, medové máslo, ovoce, caro nápoj/čaj 1a,7
Oběd: polévka hovězí s krupicovými nočky 1a,3,7,9, vepřová plec
bratislavská, houskový knedlík 1a,3,7,9
Svačina: chléb, vajíčková pomazánka, zelenina, mléko 1a,3, 7
Úterý 15. 10.
Přesnídávka: chléb, pomazánka z luštěnin, ovoce, mléko/čaj 1a,6,7
Oběd: polévka žampiónová krémová 1a,7, kuřecí roláda se zeleninou, dušená
rýže, salát 1a,3,7
Svačina: rohlík, pomazánka s tvarohem a kápií, zelenina, och.mléko/čaj 1a,7
Středa 16. 10.
Přesnídávka: sladký loupák sypaný mákem, džem, ovoce, bílá káva 1a,7
Oběd: polévka bramborová 1,9, pečená dýně Hokaido se žampióny a
smetanou,brambor.halušky 1a,3,7
Svačina: kaiserka, brokolicová pomazánka, zelenina, mléko/čaj 1a,6,7
Čtvrtek 17. 10.
Přesnídávka: cereálie s mlékem, ovoce, čaj 1,7
Oběd: polévka česneková krémová s bramborem1a,7, smažené rybí filé,
bramborová kaše, obloha 1a,3,4,8c
Svačina: chléb, žervé krém, zelenina, mléko/100%džus 1a,,7
Pátek 18. 10.
Přesnídávka: smetanový jogurt s datlovým přelivem, piškoty, čaj 1a,3,7
Oběd: polévka špenátová 1,3,7, kuřecí stehno po staročesku (játra, slanina,
žampióny), široké nudle 7
Svačina: houska, pórková pomazánka, zelenina, mléko/100% džus 1a,7
Změna jídelního lístku vyhrazena

Pondělí 21. 10.
Přesnídávka: vánočka s rozinkami, ovoce, caro nápoj/čaj 1a,7
Oběd: polévka frankfurtská 1a,7, vařené vejce, čočka na kyselo, salát z
kysaného zelí 1a,3,8,12
Svačina: kovářův chléb, pomazánka z tvarohu s jarní cibulkou, mléko/čaj
1a,7
Úterý 22. 10..
Přesnídávka: jablečná přesnídávka, pečivo, čaj 1a
Oběd: polévka s drožďovými nočky 1a,3,9, máslový řízek, vařené brambory,
obloha 1a,3,7,
Svačina: veka, cizrnová pomazánka, zelenina, mléko/čaj 1a,6,7
Středa 23. 10.
Přesnídávka: mléčná rýže sypaná grankem, ovoce, čaj 7
Oběd: polévka hov.s krupic.noky 1a,3,9, vepřová kýta po pražsku, dušená
rýže 1a,3,7
Svačina: rohlík, budapešťská pomazánka, zelenina, och. mléko/čaj 1a,7
Čtvrtek 24. 10.
Přesnídávka: houska, máslo, strouhaný sýr eidam, ovoce, kakao/ čaj 1,7
Oběd: polévka fazolková 1a,7, kuřecí roláda se sušenými rajčaty, dušená
brokolice, bramb.kaše 1a,7
Svačina: chléb, tuňáková pomazánka, zelenina, čaj 1a,4,7
Pátek 25. 10.
Přesnídávka: šáteček s náplní, ovoce, bílá káva/čaj 1a,7
Oběd: polévka hovězí se sýrovými nočky 1a,3,7,9, přírodní hovězí plátek,
tarhoňa, kompot 1a,3,7
Svačina: chléb, mrkvová pomazánka s tvarohem, zelenina, mléko/100%džus
1a,7
Změna jídelního lístku vyhrazena

Pondělí 28. 10.
Přesnídávka:
Oběd:
Svačina:

STÁTNÍ SVÁTEK

Úterý 29. 10.
Přesnídávka: smetanový jogurt, corn flakes, ovoce, čaj 1,7
Oběd: polévka hovězí se zavářkou 1a,3,9, vepřové výpečky, bramborové
halušky míchané s kys.zelím 1a,3,7,8,12
Svačina: chléb, pomazánka z luštěnin, ovoce, mléko/čaj 1a,6,7
Středa 30. 10.
Přesnídávka: chléb, máslo, strouhaný sýr eidam, ovoce, kakao/čaj 1a,7
Oběd: polévka bramborová 1a,9, kuřecí směs se žampióny, dušená rýže 1a,7
Svačina: kaiserka, brokolicová pomazánka, zelenina, mléko/čaj 1a,6,7
Čtvrtek 31. 10.
Přesnídávka: vanilkový pudink s ovocem a piškoty, čaj 1a,3,7
Oběd: polévka gulášová 1a, zapečené těstoviny se zeleninou, obloha 1a,3,7,9
Svačina: rohlík, žervé krém, zelenina, mléko/čaj 1a,,7
Pátek 1. 11.
Přesnídávka: houska, sójová pomazánka, zelenina, mléko/čaj 1a,7
Oběd: polévka celerová krémová 1a,7,9, hamburská vepřová plec, houskový
knedlík 1a,3,7,9
Svačina: křupavý grahamový chléb, pomazánka s tvarohem a kápií, zelenina,
och.mléko/čaj 1a,7
Změna jídelního lístku vyhrazena

