
01.11.2021 30.11.2021od do

Pondělí 1.11.2021
Dalamánek, žervé,ovoce, mléko  (A: 01a,01c,07)přesnídáv.
Kmínová s vejci  (A: 03,09)Polévka
Rýžová kaše s kakaem, čaj malinový  (A: 07)oběd 1
Chléb, sardinková pomazánka, bílá ředkev, mléko  (A: 01a,01b,04,07)svačina

Úterý 2.11.2021
Medové kroužky s mlékem, ovoce  (A: 07)přesnídáv.
Mrkvová krémová  (A: 01a,07,09)Polévka
Smažené rybí prsty, brambory, salátový bar, čaj ovocný  (A:
01,01a,03,04,07)

oběd 1

Chléb, avokádová pomazánka, kedluben,  mléko  (A: 01a,01b,07)svačina
Středa 3.11.2021

Banketka se sýrem, ovoce, mléko  (A: 01a,01c,07)přesnídáv.
Selská  (A: 01a, 07)Polévka
Špagety pomodoro s krůtím masem, strouhaný sýr, čaj bezkašlík  (A:
01a,01b, 07)

oběd 1

Tmavý chléb, pomazánka z kuřecího masa, okurek, mléko  (A:
01a,01b,04,07)

svačina

Čtvrtek 4.11.2021
Vánočka, kakao, ovoce  (A: 01a,01c,03,07)přesnídáv.
Hrachová  (A: 01a)Polévka
Vepřový plátek na rozmarýnu, brambory, okurkový salát, čaj hruškový  (A:
01a)

oběd 1

Raženka, pomazánka s mrkví, mléko  (A: 01a,01c,07)svačina
Pátek 5.11.2021

Ovocná kapsička, rohlík, čaj šípkový  (A: 01a,01c,03)přesnídáv.
Boršč  (A: 01a,07)Polévka
Kuřecí maso po znojemsku, těstoviny, čaj šípkový  (A: 01a,03,04,07)oběd 1
Chléb zábrdovický, brokolicová pomazánka, mléko  (A: 01a,01b,07)svačina
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Pondělí 8.11.2021
Houska, křenová pomazánka, ovoce, mléko  (A: 01a,01c,07)přesnídáv.
Vločková  (A: 01d)Polévka
Čočka na kyselo, vejce, okurek, chléb, čaj malinový  (A: 01a,03)oběd 1
Tmavý chléb, pomazánkové máslo, okurek, mléko  (A: 01a,01b,07)svačina

Úterý 9.11.2021
Pribinka, cerálie, ovoce, čaj šípkový  (A: 07)přesnídáv.
Jaternicová  (A: 01c)Polévka
Přírodní hovězí plátek, zeleninová rýže, mošt  (A: 01a)oběd 1
Rohlík Vita selský, pomazánka z mozzarelly, rajče, mléko  (A:
01a,01b,07)

svačina

Středa 10.11.2021
Trojhránek, žervé, ovoce, čaj lipový  (A: 01a, 07)přesnídáv.
Ragů  (A: 01a)Polévka
Krůtí maso na kari, barevné těstoviny, čaj bezový  (A: 01a,07)oběd 1
Chléb, máslo, vejce, paprika, mléko  (A: 01a,01b,03,07)svačina

Čtvrtek 11.11.2021
Žmolenkový rohlík, ovoce, kapučíno  (A: 01a,03,07)přesnídáv.
Zeleninová  (A: 09)Polévka
Svatomartinská pečeně, dušené zelí, bramborový knedlík, čaj broskvový 
(A: 01a,07)

oběd 1

Lámankový chléb, budapeštská pomazánka, kedluben, mléko  (A:
01a,01b,07)

svačina

Pátek 12.11.2021
Jogurt s ovocem, rohlík, čaj limetkový  (A: 01a, 01c,07)přesnídáv.
Fazolová  (A: 01a, 07, 09)Polévka
Zapečené kuřecí maso se sýrem a smetanou, brambory, čaj limetkový 
(A: 07)

oběd 1

Chalupářský bochník, pomazánka ze sýru Duko, mrkev, mléko  (A:
01a,01b,07)

svačina
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Pondělí 15.11.2021
Sýrový suk, ovoce, mléko  (A: 01a,01b,07)přesnídáv.
Z čočky beluga  (A: 01a)Polévka
Koprová omáčka, vejce, brambory, čaj bylinkový  (A: 01a, 03, 07)oběd 1
Žitný rohlík, celerová pomazánka, okurek, mléko  (A: 01a,01b,07,09)svačina

Úterý 16.11.2021
Cereálie s mlékem, ovoce  (A: 07)přesnídáv.
Zeleninová s rýží  (A: 01a,09)Polévka
Maďarský tokáň, gágoriky, čaj třešňový  (A: 01a,03,07)oběd 1
Chalupářský bochník, pomazánka z pečené červené řepy s křenem,
mléko  (A: 01a,01b,07)

svačina

Čtvrtek 18.11.2021
Makový twister, ovoce, kakao  (A: 01a, 03,07)přesnídáv.
Bramborová s řapíkatým celerem  (A: 01a, 09)Polévka
Králík na divoko, rýže, čaj mátový  (A: 01a)oběd 1
Zábrdovický chléb, tuňáková pomazánka, rajče, mléko  (A:
01a,01b,04,07)

svačina

Pátek 19.11.2021
Pribinka, ovoce, veka, čaj ostružinový  (A: 01a,01c,07)přesnídáv.
Rajská  (A: 01a, 07)Polévka
Aljašská treska na másle, bramborová kaše, salát coleslaw, mošt  (A:
04,07)

oběd 1

Sezamová bulka, zázvorová pomazánka s mrkví, mléko  (A:
01a,01b,07,11)

svačina
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Pondělí 22.11.2021
Rohlík, tvarohová pomazánka s kurkumou, ovoce, mléko  (A: 01a,01c,07)přesnídáv.
Luštěninová  (A: 01a)Polévka
Nudle s mákem, kapučínek  (A: 01a,03,07)oběd 1
Tmavý chléb, vaječná pomazánka, okurek, mléko  (A: 01a,01b,03,07)svačina

Úterý 23.11.2021
Puding, piškoty, ovoce  (A: 01a,03,07)přesnídáv.
Kmínová s noky  (A: 01a, 03, 07)Polévka
Vepřové marinované nudličky, brambory, pečená červená řepa, čaj
jahodový s ginkem  (A: 07)

oběd 1

Rustikální kostka, pomazánka z ricotty, cherry rajče, mléko  (A:
01a,01b,01c,07,11)

svačina

Středa 24.11.2021
Dalamánek, sýr Fénix, ovoce, čaj ranní probuzení  (A: 01a,01b,07)přesnídáv.
Hovězí s drobením  (A: 01a,03,07)Polévka
Hovězí guláš, těstoviny, čaj ranní probuzení  (A: 01a,03)oběd 1
Chléb, máslo, paprika, mléko  (A: 01a,07)svačina

Čtvrtek 25.11.2021
Plundrová vanilková kapsa, ovoce, caro  (A: 01a,03,07)přesnídáv.
Dýňová  (A: 01a, 07)Polévka
Kuře alá bažant, rýže, dušená brokolice, čaj ananasový  (A: 01a)oběd 1
Toastový trojhránek, nivová pomazánka, kedluben, mléko  (A:
01a,01c,07)

svačina

Pátek 26.11.2021
Ovocný jogurt, cerálie, čaj hruškový  (A: 07)přesnídáv.
Krupicová s vejci  (A: 01a,03,09)Polévka
Kovbojské fazole, okurek, chléb, čaj hruškový  (A: 01a, 01b)oběd 1
Cereální raženka, bylinková pomazánka, mrkev, mléko  (A: 01a,01b,07)svačina
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Pondělí 29.11.2021
Banketka, žervé, paprika, mléko  (A: 01a,07)přesnídáv.
Brokolicová  (A: 01a, 07)Polévka
Kuřecí nudličky na zelenině, bulgur, čaj malinový  (A: 01a)oběd 1
Chalupářský bochník, pomazánka z lilku, mléko  (A: 01a,01b,07)svačina

Úterý 30.11.2021
Tvarohový dezert, piškoty,ovoce  (A: 01a,03,07)přesnídáv.
Mlynářská  (A: 01a)Polévka
Baby karotka, vejce, brambory, čaj broskvový  (A: 01a, 07)oběd 1
Žitná bageta, pomazánka z pečené papriky, mléko  (A: 01a,01b,07)svačina

Jejich čísla jsou uvedena v závorce za názvem jídla.Jídlo obsahuje alergeny.


