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20.11.2017

pondělí S1:Mléko, kakao, čaj
Paštika, máslo, zelenina, rohlíky, 
chleba (7,1a,6)
S2:Mléko, kakao, čaj
Smetanový jogurt, máslo, briošek (7,
1a,3)

O1:Polévka  Bramboračka
Srbské rizoto z vepřového masa, 
okurkový salát
čaj, voda s citronem (1a,3,9)
O2:Fazolové lusky na smetaně, vejce 
2ks. brambory
čaj, voda s citronem (1a,7)

V1:Obalovaný hermelín, brambory s 
máslem, zeleninová obloha
čaj (7)

SV:Domácí perník s ovocem
čaj, kakao (7)

21.11.2017

úterý S1:Mléko, malcao, čaj
Šunková pěna, zelenina, hvězdičky (7,
1a)
S2:Mléko, malcao, čaj
Hřeben makový 2ks. ovoce (7)

O1:Polévka Čočková
Kuřecí prsa s mrkví a sýrem, 
brambory, zeleninový salát, banán
čaj, voda s citronem (1a,9)
O2:Krupicová kaše s lesním ovocem, 
banán
čaj, voda s citronem (1a,7)

V1:Krůtí maso po řecku, rýže
čaj (1a)

SV:Masová pomazánka, vital večka 2ks, 
okurek
čaj (7,1a)

22.11.2017

středa S1:Mléko, bikava, čaj
Kakaová pomazánka, rohlíky, jablko (7,
1a,6)
S2:Mléko, bikava, čaj
Rožnovský salám, máslo, zelenina, 
rohlíky, slunečnicový chleba, jablko (7,
1a,6)

O1:Polévka Zeleninová
Segedinský guláš, houskový knedlík
šťáva, voda s citronem (1a,3,6,7)
O2:Mexická tortilla,( hovězí maso, 
fazole)
šťáva, voda s citronem (1a,)

V1:Vepřové maso na celeru, penne
čaj (1a,9)

SV:Mandarinky, oplatek
čaj (1a)

23.11.2017

čtvrtek S1:Mléko, granko, čaj
Míchaná vejce, zelenina, chleba (7)
S2:Mléko, granko, čaj
Jablkový uzlík 2ks , termix (7)

O1:Polévka  Vývar s nudlemi
Holandský mletý řízek, bramborová 
kaše, zeleninová obloha
čaj, voda s citronem (7,1a,3,6)
O2:Pečené rybí filé na nivě, 
bramborová kaše, zeleninová obloha
čaj, voda s citronem (7)

V1:Obložená veka s kuřecími 
nugetkami
čaj, mléko (7)

SV:Italská zelenina, kuskus
čaj (1a)

24.11.2017

pátek S1:Mléko, čaj
Tvarohová pomazánka se zeleninou,  
špička (7,1a,1b)
S2:Mléko, čaj
Zlínský máslový  rohlíček 2ks. jogurt (
7)

O1:Polévka  Dršťková 
Špagety s drůbežím masem a 
bazalkou
šťáva, voda s citronem (1a,3,)
O2:Dukátové buchtičky s vanilkovým 
krémem
šťáva, voda s citronem (1a,3,7)
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