
PO 03. XI.
Boršč

1 Špekové knedlíky se zelím ovoce
2 Brambory, zelené fazolky s mrkví ovoce
R rohlík, máslo,  pl.sýr, čaj, mléko
O chléb lámankový, máslo, paprika

ÚT 04. XI.
Zeleninová s vejcem

1 Debrecínská hovězí pečeně,  rýže
2 Čínské nudle se zeleninou
R Kukuřičné lupínky, mléko, čaj
O chléb, žervé, rajče čaj

ST 05. XI.
Kulajda

1 Krůtí rolka, brambor.kaše, obloha
2 Nudle s mákem, mléčný nápoj
R chléb, rybí pomaz., okurka, čaj
O škvarkový pagáček, mléko, čaj

ČT 06. XI.
Drožďová

1 Zapečené těstoviny, červ. řepa hl. salát
2 Vepř. žebírko po srbsku,  rýže hl. salát
R rohlík, máslo, mrkev, mléko, čaj
O chléb slunečnicový, tvaroh s pažitkou, čaj

PÁ 07. XI.
Hovězí vývar s těstov.

1 Segedínský guláš,  HK
2 Těstoviny s kuřecím masem a  zeleninou
R kaiserka, paštika, čaj
O vánočka, kakao, čaj



PO 10. XI.
Kuřecí se zeleninou

1 Vepřové na houbách,  těstoviny
2 Domácí pizza se šunkou a sýrem
R rohlík sojový, lučina, mléko, čaj
O chléb, celerová pom., čaj

ÚT 11. XI.
Vločková

1 Rybí filé,  brambor. kaše  Kompot
2 Zeleninové rizoto, okurka, sýr Kompot
R chléb, máslo, zeleninový talířek, čaj
O houska, vaječná pěna,  čaj, mléko

ST 12. XI.
Celerová s bramborem

1 Kuřecí  " Šanghaj, "  rýže
2 Musaka
R chléb, šunková pěna, okurka, čaj
O  puding, piškoty,  mléko, čaj

ČT 13. XI.
Kmínová s krutonky

1 Kovbojské fazole,  chléb cereální tyčinka
2 Zeleninové karbanátky,  brambor cereální tyčinka
R chléb,  uzený sýr, máslo, čaj, mléko
O dalamánek, máslo, mrkev, čaj

PÁ 14. XI.
Rajská s kuskusem

1 Hovězí na celeru,  bramb. knedlík
2 Zeleninový salát s cizrnou, pečivo
R rohlík, medové máslo,  jablko, čaj
O crosaint sýrový, mléko, čaj



PO 17. XI.
volno

1
2
R
O

ÚT 18. XI.
Gulášová

1 Těstoviny se smetan.česnek.om, kuř.maso
2 Dušené kedlubny,  brambor
R chléb, vaječná omeleta, obloha, čaj
O bagetka, sýrová pom., čaj, mléko

ST 19. XI.
Rybí Sicilská

1 Vepřové maso v mrkvi,  brambor ovoce
2 Gnocchi s boloňskou omáčkou ovoce
R chléb, tuňáková pom., okurka, čaj
O ½ rohlíku, termix, mléko, čaj

ČT 20. XI.
Květáková

1 Rajská omáčka s masem,  houskový knedlík
2 Zeleninový salát s tuňákem a těstovinou
R rohlík, bylinková lučina, mléko, čaj
O dýňová kostka, 1/2 jablka, čaj

PÁ 21. XI.
Kuřecí s játr. zavářkou

1 Kuřecí smažený řízek, br.kaše Okurkový salát
2 Krůtí guláš po řecku, rýže Okurkový salát
R chléb vícezrnný, drůbeží pomazánka, čaj
O jablečný závin, ochuc. mléko, čaj



PO 24. XI.
Vývar s celestýnskými nudlemi

1 Kapustové karbanátky s masem   brambor ovoce
2 Koprová om.,  vejce,  HK ovoce
R chléb graham., strouh. sýr, mléko čaj
O rohlík, kuřecí šunka, máslo, čaj

ÚT 25. XI.
Žampiónová krémová

1 Hovězí plátek,  rýže
2 Cuketová nádivka,  brambor
R ovocná přesnídávka, piškoty, čaj
O chléb, máslo, mrkev,  mléko, čaj

ST 26. XI.
Cibulová

1 Kuře na paprice,  těstoviny moučník
2 Hrachová kaše, párek, okurka moučník
R houska, budapešt.  pom., čaj
O žitné zrno, šunková pěna, paprika, mléko, čaj

ČT 27. XI.
Kapustová

1 Přírodní ryba na zelenině,  brambor
2 Bavorské vdolky, bílá káva
R chléb drožd. pom., okurka čaj
O sýrový rohlík, ovoce, čaj

PÁ 28. XI.
Jarní zeleninová

1 Pečená krkovička, špenát,  br.knedlík
2 Celerovo-krabí salát, pečivo
R rohlík selský, vaječná pomazánka, okurka, čaj
O Jogurt, ½ rohlíku, čaj


