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Čt  1.12. polévka Vývar s těstovinou. (A: 01,06,09)

oběd Hovězí nudličky po Makedonsku, rýže, jablko, čaj. (A: 01,06)

Pá  2.12. polévka Z míchaných luštěnin. (A: 01,06,07)

oběd Rybí prsty, brambory, okurkový salát, čaj. (A: 04,07)

Po  5.12. polévka Dýňová polévka. (A: 01,07)

oběd Zapečené těstoviny s květákem a sýrem, perník, pomeranč - žáci, citrocola. (A:
01,03,07)

Út  6.12. polévka Nudlová. (A: 01,06,09)

oběd Koprová omáčka, hovězí maso, houskový knedlík, jablko, sirup. (A: 01,03,07)

St  7.12. polévka Čočková. (A: 01,07)

oběd Smažený sýr, brambory, jogurtová tatarka, džus. (A: 01,03,07)

Čt  8.12. polévka Zeleninová se strouháním. (A: 01,06,09)

oběd Párková vepřová pečeně, rýže, jogurt, čaj, (A: 01,06,07)

oběd 2 Párková vepřová pečeně, těstoviny, jogurt, čaj. (A: 01,06,07)

Pá  9.12. polévka Rýžová. (A: 01,06,07,09)

oběd Mexická kuřecí směs, pečené brambory, zelný salát, sirup. (A: 01,06)

Po  12.12. polévka Gulášovka. (A: 01,06,07)

oběd Vdolky, ochucené mléko, banán. (A: 01,03,07)

Út  13.12. polévka Celerová s vejci. (A: 03,06,09)

oběd Pražská hovězí pečeně, těstoviny, čaj, jablko. (A: 01,06)

St  14.12. polévka Fazolová. (A: 01,07)

oběd File s kořenovou zeleninou na másle, brambory,sirup. (A: 04,07)

Čt  15.12. polévka Zeleninová s kuskusem. (A: 01,06,09)

oběd Kuřecí kung- pao, petrželová rýže, džus, jogurt. (A: 01,05,06,07)

Pá  16.12. polévka Selská. (A: 01,07)

oběd Nudle s mákem, mléko. (A: 01,07)

oběd 2 Cmunda po kaplicku ( uzené maso se zelím a bramborákem), sirup. (A: 01,03,07,12)

Po  19.12. polévka Zeleninová s bulgurem. (A: 01,06,09)

oběd Segedínský guláš, houskový knedlík, sirup, jablko. (A: 01,03,07,12)

Út  20.12. polévka Rajská s kuskusem. (A: 01,06,09)

oběd Hrachová kaše, vejce, chléb, čalamáda, čaj. (A: 01,04,07,12)

oběd 2 Těstovinový salát s olivami a sušenými rajčaty, čaj. (A: 01,07,12)

St  21.12. polévka Česnečka. (A: 06,09)

oběd Šťavnatá hovězí pečeně, rýže, džus, mandarinka. (A: 01,07,09,10)

oběd 2 Šťavnatá hovězí pečeně, houskový knedlík, džus,mandarinka. (A: 01,03,07,09,10)

Čt  22.12. polévka S játrovou rýží. (A: 01,03,06,09)

oběd Sekaná, bramborová kaše, zelný salát, čaj. (A: 01,03,07,10,12)

Pá  23.12. polévka Všem strávníkům přejeme krásné svátky a hodně zdraví v novém roce 2023.

oběd Vaříme od úterý 3.1.

Jejich čísla jsou uvedena v závorce za názvem jídla.Jídlo obsahuje alergeny.


