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09.12.2019

pondělí S1:Mléko, malcao, čaj
Tavený sýr apetito, máslo, zelenina, rohlíky,
 chleba (7,1a,6)
S2:Mléko, malcao, čaj
Termix maxi čokoládový, rohlíky (7,1a,6)

O1:Polévka  Česnekový krém s krutonkama
Pečené kuřecí stehno, dušená rýže, kompot
šťáva (9,7,1a)
O2:Polévka  Česnekový krém s krutonkama
Těstovinový salát se sušenými rajčaty a 
olivami
šťáva (9,7,1a,3)

V1:Ryba na másle, bramborová kaše, zelný 
salát
čaj, mléko (7,4)

SV:Mléčná ryže, vanilková a malinová, bebe 
sušenky
čaj, mléko (1d,8,7)

10.12.2019

úterý S1:Mléko, kakao, čaj
Pomazánka z uzené makrely, zelenina, 
chleba (7,4,1a)
S2:Mléko, kakao, čaj
Čoko rohlíček zlínský 2ks, ovoce (7,1a,3,6,
1b)

O1:Polévka  Francouzská
Fazolový guláš z hovězím  masem, 
dalamánek
šťáva

 (3,9,1a,1b)
O2:Polévka     Francouzská
Krupicová kaše s čokoládou, 
mandarinkový kompot
čaj, mléčný nápoj (7,1a,3,9)

V1:Krůtí prsa na smetaně, houskový knedlík
čaj, mléko (1a,3,6,7)

SV:Plátkový sýr Philadelphia originál, 
pletýnka
čaj, mléko (1a,6,7)

11.12.2019

středa S1:Mléko, granko, čaj
Jablkový uzlík 2ks, banán (7,1a,6,3)
S2:Mléko, granko, čaj
Pomazánka budapešťská, zelenina, chleba 
(7,9,1a)

O1:Polévka  Masová s kroupama
Králičí ragů, těstoviny vřetena
šťáva (1a,9,7,3)
O2:Polévka  Masová s kroupama
Zeleninové rizoto se sýrem a kečupem, 
okurkový salát
šťáva (1a,9,7)

V1:Holandský řízek, štouchané brambory s 
cibulkou, mrkvový salát
čaj, šťáva (7,3,1a,6)

SV:Ovocná přesnídávka, vital rohlíček
čaj, mléko (1a,7,8)

12.12.2019

čtvrtek S1:Mléko, bikava, čaj
Jogurt bílý, cereální polštářky (7,1a,6,8)
S2:Mléko, bikava, čaj
Pomazánka česneková, zelenina, rohlíky
 (7,1a,6)

O1:Polévka   Čočková
Vepřový tokáň, halušky
čaj (1a,9)
O2:Polévka  Čočková
Vaječná omeleta se šunkou, brambory s 
máslem, zeleninová obloha
čaj (1a,9,6,3,7)

V1:Toskánské špagety, sypané sýrem, 
okurek
čaj, mléko (1a,3,7)

SV:Jogurtový koktejl  Danone, dýňová kostka
čaj (7,1a,1b)

13.12.2019

pátek S1:Mléko, malcao, čaj
Vídeňský párek 2ks, hořčice, rohlíky (7,10,
1a,6)

O1:Polévka  Vývar drůbeží s těstovinou
Treska plněná bylinkovou omáčkou, 
bramborová kaše, zelný salát
šťáva

              VÝDEJ OBĚDŮ  11.00  - 14.00 (7,
9,1a,3,4)
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