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Čt  1.9. polévka Čočková
oběd 1 Nudle s mákem, kompot, nápoj

Pá  2.9. polévka Hovězí s nudlemi a zeleninou
oběd 1 Znojemská hovězí pečeně (kyselá okurka), rýže, nápoj

Po  5.9. polévka Zeleninová s kapáním
oběd 1 Kuřecí maso se smetanovou omáčkou, těstoviny, nápoj

Út  6.9. polévka Mrkvová
oběd 1 Rizoto z vepřového masa, sýr, kyselá okurka

St  7.9. polévka Drůbeží s těstovinovou rýží
oběd 1 Vepřové maso na česneku, duš. špenát, bramborový knedlík, nápoj
oběd 2 Květákový mozeček, brambory, nápoj

Čt  8.9. polévka Cibulová se sýrem
oběd 1 Zeleninové řízečky, bramborym domácí tatarská omáčka, nápoj

Pá  9.9. polévka S vaječnou jíškou
oběd 1 Lotrinské těstoviny (kečup, mleté maso, smetana), červená řepa, nápoj

Po  12.9. polévka Ze zeleného hrášku s krutony
oběd 1 Čína z kuřecího masa, rýže basmati, nápoj

Út  13.9. polévka Pórková s vejcem
oběd 1 Sekaná pečeně, brambory, salát, nápoj

St  14.9. polévka Zeleninová s hvězdičkami
oběd 1 Kovbojské fazole s vepřovým masem, chléb, nápoj
oběd 2 Těstovinový salát (sýr, zelenina), nápoj

Čt  15.9. polévka Zelná s uzeninou
oběd 1 Kuře na másle, brambory, kompot, nápoj

Pá  16.9. polévka Hovězí s abecedou
oběd 1 Rajská omáčka, vařené hovězí maso, houskový knedlík, nápoj
oběd 2 Rajská omáčka, vařené hovězí maso, rýže, nápoj

Po  19.9. polévka Zeleninová s pohankou
oběd 1 Kuřecí maso se sýrovou omáčkou, těstoviny, nápoj

Út  20.9. polévka Česneková s vejcem a  krutonky
oběd 1 Vepřové maso na žampiónech, rýže, nápoj

St  21.9. polévka Špenátová
oběd 1 Rybí filé na kmíně, bramborová kaše, salát, nápoj
oběd 2 Kuskus se zeleninou, sýr, salát, nápoj

Čt  22.9. polévka Bramborová
oběd 1 Zapečené těstoviny s uzeným masem, červená řepa, nápoj

Pá  23.9. polévka Hovězí se zeleninou a kuskusem
oběd 1 Koprová omáčka, hovězí maso, celozrnný knedlík, nápoj
oběd 2 Koprová omáčka, vařené vejce, brambory, nápoj

Po  26.9. polévka Zeleninová s bulgurem
oběd 1 Milánské špagety, sýr, nápoj

Út  27.9. polévka S játrovou zavářkou
oběd 1 Hrachová kaše, uzené maso, kyselá okurka, nápoj

St  28.9. polévka STÁTNÍ SVÁTEK
Čt  29.9. polévka Brokolicová

oběd 1 Přírodní kuřecí řízek, brambory, salát, nápoj
Pá  30.9. polévka Drůbeží s mušličkami

oběd 1 Vepřový guláš, těstoviny, nápoj

Změna jídelníčku vyhrazena. Jídlo je určeno k okamžité spotřebě.


