7. 9. – 11. 9. 2020

Chléb s pomazánkou ze sardinek,paprika,čaj 1,4,7
Polévka hráškový krém 1,7,8
Krupicová kaše s čoko sypáním, ovoce 1,7
Sládkův chléb s máslem, jablko, mléko 1,7
Houska s tvarohovo-pókovou pomazánkou , okurka, čaj 1,3,7
Polévka hovězí s nudlemi 1,3,9
Květákový mozeček, brambor, okurkový salát 3,7
Rýžová kaše s ovocem, kakao 7
Rohlík s mrkvovou pomazánkou, ovoce, mléko 1,7
Polévka bramborová 1,7,9
Masové kuličky v rajské omáčce, čerstvé těstoviny 1,3,5,6,7,8,9,11,12
Žitánkový chléb s pomazánkovým máslem, kedlubna,čaj 1,7,8,11
Chléb s ředkvičkovou pomazánkou, ovoce, mléko
Polévka česneková s kroupami 1,9
Slepice na paprice s dušenou rýží 1,3,7,8
Bebe sušenky, šlehaný tvaroh s ovocem, čaj 1,7,9

1,7

Žitánkový chléb, lázeňský krém, ovoce, mléko 1,7,8,11
Polévka brokolicová 1,7
Vepřové maso na kmíně se zeleninou,brambor 1 ,3,7,8
Chléb s pomazánkou z lososa, paprika, čaj 1,7

14. 9. - 18. 9. 2020

Houska s máslem a vařeným vejcem, paprika, čaj 1,3,7
Polévka květáková 7,9
Ruská vepřová pečeně, houskový knedlík 1,3,7,8,9,10
Sládkův chléb se šunkovou pomazánkou, okurka, ovoce, mléko 1,7,8,11
Chléb s pomazánkou z goudy, zelenina, mléko 1,3,7
Polévka zeleninová 1,7,9
Černá čočka na zelenině s koriandrem,sázené vejce 1,3,10
Sojový rohlík s taveným sýrem, ovoce, čaj 1,7,8,11
Mrkové řezy, ovoce, ochucené mléko 1,3,7,9
Polévka drůbeží s domácími noky 1,3,9
Moravský vrabec, bramborový knedlík, špenát 1,3,7,8
Žitánkový chléb s pomazánkou z červené čočky a mrkve, čaj 1,7
Rohlík s máslem, banán,mléko 1,7
Polévka hrachová 1,7,9
Pečená mořská štika na rajčatových těstovinách 1,3,4
Křehký chléb s masovým krémem,okurka, čaj 1,7,8,9,11
Cereálie s mlékem, ovoce, čaj 1,7,8,11
Polévka rybí s krutony 1,3,4,7,8,9
Přírodní kuřecí prsní plátek,bylinkový brambor,okurka
Chléb s bylinkovým máslem, zeleninka, mléko 1,7

7

21. 9. - 25. 9. 2020

Žitánkový chléb s plátkovým sýrem, ovoce, mléko 1,7
Polévka frankfurtská s těstovinou 1,3,7
Krůtí maso na houbách s dušenou rýží, ovoce 1
Chléb a rybí pomazánkou, mrkev, čaj 1,7,8,11
Chléb s tvarohovou pomazánkou,kedlubna, mléko
Polévka hovězí s bulgurem 1,9
Pečené rybí filé, vařený brambor, salát 1,3,4,5,6,7,8,11
Houska se šunkovou pěnou, ovoce, mléko 1,3,7,8,11

1,7

Sládkův chléb s pomazánkou ze sýru cottage, rajčátko,mléko 1,7
Polévka čočková 1,7,9
Vinná klobása,bramborová kaše,kyselá okurka 1,3,7,8
Žitánkový chléb s drožďovou pomazánkou a vločkami,jablko,čaj 1,4,7
Houska s pomazánkou z tuňáka, ovoce, čaj 1,7,8,9,11
Polévka rajská s těstovinovou rýží 1,3,9
Těstoviny zapečené se zelnými flíčky se sýrem, salát 1,3,7
Chléb s pomazánkou z lučiny s kukuřicí, hruška. mléko 1,3,7
Rohlík, máslo, ovoce, kakao 1,7,8,11
Polévka ze zelených lusků 1,7
Bramborové špalíčky s masovou směsí, kysané zelí
Chléb s bylinkovou pomazánkou, mrkev, čaj 1,7

1,3,8

28. 9. - 2. 10. 2020

Státní Svátek
Svatý Václav
Sládkův chléb s pomazánkou ze šprotů,okurka, mléko 1,7,8,11
Polévka špenátová 1,3,7
Šišky s mákem, kompot 1,3,6,7,8,11
Rohlík s vajíčkovou pomazánkou, jablko, čaj 1,3,4,7
Domácí moučník, ovoce, ochucené mléko 1,3,7
Polévka drůbeží s pohankou 1,9
Svíčková hovězí pečeně s houskovým knedlíkem
Chléb s pomazánkou z nivy, paprika, čaj 1,7

1,3,7,8,9,10

Houska s mrkvovým máslem, jablko, mléko 1,7,8,11
Polévka dýňová 1,7
Čočka na kyselo se sázeným vejcem, cibulka, salát 1,3,10
Chléb s tvarohovou pomazánkou s kápií, kedlubna, čaj 1,7
Jáhlová kaše s ovocem, čaj 1,3,5,7
Polévka hovězí s kapustičkami 9
Smažený kuřecí řízek s bramborovou kaší, citrón 1,3,5,6,7,8,11
Žitánkový chléb s cizrnovou pomazánkou, ředkvička, čaj 1,7

