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Pondělí                          polévka čočková 

1.11. rýžová kaše, ovoce                                                        NEBO                                                           
                                      filé zapečené s žampióny a sýrem, brambory, ovoce        
                                                                                                                                                                                            

Úterý                               polévka krupicová s vejcem 

2.11.                               hovězí guláš, celozrnný knedlík 

 
Středa                             polévka gulášová                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
3.11.                               hrachová kaše, párek, salát z kys.zelí                              NEBO                                          
                                      zapečené těstoviny s brokolicí a sýrem    
                                                                                                                                                                    

Čtvrtek                            polévka květáková 

4.11.                               krůtí plátek přírodní, bram. kaše, kompot                                                                       
                                       
Pátek                               polévka zel. vývar s pohankovými vločkami 
5.11.                               vepřové maso pečené, bram. knedlík, červené zelí           NEBO 

                                      kachní prsa pečená, bram. knedlík, červené zelí 
_______________________________________________________________________     
Pondělí                           polévka zeleninová 

8.11.                                zapečené těstoviny, šopský salát                                                                                                                  
                                                                    

Úterý  polévka zel. vývar s nudlemi 
9.11.                                svíčková na smetaně, houskový knedlík                         NEBO                                            
                                       králičí stehno na smetaně, houskový knedlík    
                  

Středa  polévka z mích. luštěnin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
10.11.                              krkonošské rizoto, kys. okurka                                                       
                                        

Čtvrtek  polévka rychlá s vejcem            
11.11                               vepřové maso na paprice, těstoviny, ovoce   
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
Pátek  polévka z rybího filé 

12.11.  kuřecí řízek, brambory, zelenina                                    NEBO                            
                                       obrácený řízek na zelenině, brambory                                
                                                              

 
Pondělí  polévka česneková 

15.11.                              zbruf, špagety sypané sýrem, ovoce                              NEBO 

                                       lasagne, ovoce 

                                                                                                                                                                                                                            

Úterý                                polévka z faz. lusků 

16.11                               kuřecí stehno pečené, brambory, zel. salát 
  
Středa   
17.11.                              STÁTNÍ SVÁTEK       



       

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
Čtvrtek  polévka zel. vývar s jáhlovými vločkami 
18.11.                              moravský vrabec, bram. knedlík, špenát                                                       
                                        

Pátek  polévka vývar s masovými knedlíčky 

19.11.                              španělská hovězí pečeně, divoká rýže, ovoce                  NEBO                   
                                       zvěřinové ragú na jalovci a koř. zelenině, divoká rýže, ovoce                                                               
                                        

Pondělí                             polévka z červené čočky 

22.11.                              krůtí čínská směs, spatzle                              
                                                                                                                                                                                                                                                                                     
Úterý                                polévka z kys. zelí 
23.11.                          .   rybí filé smažené, brambory, salát z hl. zelí                     NEBO                              
                                       krupicová kaše 

                                                                                                                                     
Středa  polévka zel. vývar s těst. zavářkou                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
24.11.                                koprová omáčka, vař. hově.maso, housk. knedlík, ovoce  NEBO  
                                                 sýrová omáčka, těstoviny, ovoce 

 
Čtvrtek                             polévka cibulová 

25.11.                              kuřecí nudličky gyros, rýže                                                 
                                                                                  

Pátek  polévka frankfurtská 

26.11.                              žemlovka s jablky, ovoce                                              NEBO 

                                       mexické fazole, uzená kýta, kys. okurka 

Pondělí                             polévka zel. vývar s frid. nudlemi 
29.11.                              vepřová játra na cibulce, rýže                                       NEBO                          
                                       kuskus s kuřecím masem 

                                                                                                                                                                                                                                                                                   
Úterý                                polévka hrstková 

30.11.                              hovězí pečeně na červ. víně, bram. kaše                        NEBO                                    
                                       candát na másle, bram. kaše 

 
ovoce, zelenina, saláty dle možností a nabídky 

 
 

   OBĚDY V HOTOVOSTI SE PLATÍ VŽDY OD 15. DO 20. DNE V MĚSÍCI, 
 NA MĚSÍC NÁSLEDUJÍCÍ 

 

 

 PROSÍM, HLÍDEJTE SI TERMÍN PLATEB, DĚKUJI. 


