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Středa                             polévka zel. vývar s oves. vločkami                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
1.12.                               vepřová kýta na smetaně, celozrnný knedlík, ovoce                                                                 
                                                                                                                                                                                                       

Čtvrtek                            polévka mrkvová 

2.12.                               čočka trochu jinak, vařené vejce, kys. okurka                  NEBO                                                                       
                                      losos na másle s hrubozrnnou hořčicí, bramborovo.hráškové           
                                                pyré 
 

Pátek                               polévka zel. vývar s játrovými knedlíčky 

3.12.                               boloňská omáčka, špagety sypané sýrem, mikulášský perník                                               
_______________________________________________________________________     
Pondělí                           polévka špenátová 

6.12.                                rizoto z vepř. masa, sypané sýrem, zel. salát                  NEBO                                                                                                        
                                       dýňové rizoto, zel. salát    
                      

Úterý  polévka kuřecí vývar s nudlemi 
7.12.                                rajská omáčka, vař. hovězí maso, houskový knedlík, ovoce                                                                 
                                                       
Středa  polévka fazolová                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
8.12.                                rybí filé smažené, brambory, kompot                             NEBO                                                       
                                       široké nudle s kakaem, kompot 
 

Čtvrtek  polévka zel. vývar s kapáním          
9.12.                                vepřové maso na kmíně, těstoviny 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
Pátek  polévka minestrone 

10.12.  kuřecí zeleninová směs, jasmínová rýže, ovoce                NEBO                                                                                                                               
                                       gnocchi s kuřecím masem a špenátem                        

 
Pondělí  polévka česneková 

13.12.                              chilli con carne, těstoviny, ovoce                            
                                                                                                                                                                                                                                                                  

Úterý                                polévka kulajda 

14.12.                              kuřecí stehno pečené na medu, brambory, salát coleslaw NEBO 

                                       vepřová panenka na bylinkách, brambory, salát coleslaw 

  
Středa                            polévka zel. vývar s frid. nudlemi 
15.12.                              znojemská hovězí pečeně, rýže                                        NEBO    
                                       fal. svíčková, špecle s listovým špenátem, cibulovo-    
                                       česneková omáčka   
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
Čtvrtek    polévka ruský boršč 
16.12.                              buchtičky s vanil. krémem, ovoce                                  NEBO                                                  
                                       těstoviny s tuňákem a brokolicí, ovoce 
 



       

 

Pátek  polévka z vaj. jíšky 

17.12.                              vepřový guláš, housk. knedlík                                                                                                                                                                 

Pondělí                             polévka z droždí 
20.12.                              krůtí maso na paprice, těstoviny, ovoce                     
                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Úterý                                polévka vývar s masovými knedlíčky 

21.12.                          .   vepřové maso pečené, zelí, bram. knedlík                  NEBO                              
                                       králičí stehno na česneku, zelí, bram. knedlík 

                                                                                                                                     

Středa  polévka dýňová                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
22.12.                                grenadýrský pochod, zel. salát 
                                                  

 
OD 23.12 2021 DO 2.1. 2022 VÁNOČNÍ PRÁZDNINY. 

 
VŠEM PŘEJEME KRÁSNÉ VÁNOCE. 

 
 
 

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.  
 

 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 


