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Po  3.10. polévka Drůbeží s bylinkovým kapáním
oběd 1 Krůtí nudličky po provensálsku, gnocchi, nápoj

Út  4.10. polévka Jemná rybí se zeleninou
oběd 1 Zapečené těstoviny se šunkou a zeleninou, kyselá okurka, nápoj

St  5.10. polévka Rajská s ovesnými vločkami
oběd 1 Čevapčiči, hořčice, brambory, salát, nápoj
oběd 2 Zeleninový bulgur, sýr, salát, nápoj

Čt  6.10. polévka Zeleninová bílá
oběd 1 Kuře ala bažant, rýže, nápoj

Pá  7.10. polévka Drůbeží s abecedou
oběd 1 Segedínský guláš, houskový knedlík, nápoj
oběd 2 Segedínský guláš, rýže, nápoj

Po  10.10. polévka Zeleninový boršč
oběd 1 Krůtí játra se žampióny, rýže, nápoj

Út  11.10. polévka Z červené čočky se zeleninou
oběd 1 Dukátové buchtičky s vanilkovým krémem, nápoj

St  12.10. polévka Se sýrovým kapáním
oběd 1 Obalené rybí filé, bramborová kaše, salát, nápoj
oběd 2 Krupicová kaše sypaná kakaem, kompot, nápoj

Čt  13.10. polévka Hrachová
oběd 1 Kuřecí maso po srbsku(papriky, kečup), těstoviny, nápoj

Pá  14.10. polévka Hovězí se zeleninou a nudlemi
oběd 1 Svíčková na smetaně, houskový knedlík, nápoj

Po  17.10. polévka Česneková s krutonky
oběd 1 Cizrna na paprice, těstoviny, nápoj

Út  18.10. polévka Z hlávkového zelí
oběd 1 Krůtí plátek zapečený s nivou a smetanou, brambory, zel. obloha, nápoj

St  19.10. polévka Zeleninová s mušličkami
oběd 1 Čočka na kyselo, dušená šunka, kyselá okurka, nápoj
oběd 2 Těstoviny se zeleninou a tuňákem, kyselá okurka, nápoj

Čt  20.10. polévka Drůbeží s masem a nudlemi
oběd 1 Bramborový guláš, chléb, nápoj

Pá  21.10. polévka Hrstková
oběd 1 Vepřové maso po selsku, bramborový knedlík, dušené zelí, nápoj

Po  24.10. polévka Dýňová
oběd 1 Smažený kuřecí řízek, brambory, salát, nápoj

Út  25.10. polévka Zeleninová s kuskusem
oběd 1 Krůtí maso na kari, těstoviny, nápoj

St  26.10. polévka (PODZIMNÍ PRÁZDNINY)Kapustová
oběd 1 Plněný paprikový lusk přírodní, brambory, nápoj

Čt  27.10. polévka (PODZIMNÍ PRÁZDNINY)Celerová
oběd 1 Bramboráky se šunkou, kysané zelí, nápoj

Pá  28.10. polévka STÁTNÍ SVÁTEK
Po  31.10. polévka Kmínová se zeleninou

oběd 1 Fazolové lusky na kyselo, vařené vejce, brambory, nápoj

Změna jídelníčku vyhrazena. Jídlo je určeno k okamžité spotřebě.


