
Středa 1.9.2021 

Oběd 1   Polévka zeleninová, srbské rizoto, zelný salát s paprikani, 

         pitný režim 

         obsahuje alergeny: 01,01a,07,09 

 

Čtvrtek 2.9.2021 

Oběd 1   Polévka drůbková s nudlemi, kuře pečené, bramborová kaše, 

         mrkvový salát, pitný režim 

         obsahuje alergeny: 01,01a,03,07,09,12 

 

Pátek 3.9.2021 

Oběd 1   Polévka z červené čočky , dukátové buchtičky s krémem, pitný 

         režim 

         obsahuje alergeny: 01,01a,03,07 

Oběd 2   Polévka z červené čočky, smažený sýr, vařené brambory, 

         tatarská omáčka, pitný režim 

         obsahuje alergeny: 01,01a,03,07 

 

Pondělí 6.9.2021 

Oběd 1   Polévka pohanková, boloňské špagety, pitný režim 

         obsahuje alergeny: 01,01a,06,07,09 

Oběd 2   Polévka pohanková, kuřecí bery řízek, vařené brambory, 

         hlávkový salát, pitný režim 

         obsahuje alergeny: 01,01a,03,07,09 

Oběd 3   Polévka pohanková, čočkový salát se zeleninou, hlávkový salát, 

         pitný režim 

         obsahuje alergeny: 07,09 

 

 

 

 



Úterý 7.9.2021 

Oběd 1   Polévka houbová horácká, kuřecí prsíčka se šunkou a sýrem, 

         dušená rýže, salát z červené řepy, pitný režim 

Oběd 2   Polévka houbová horácká, krůtí játra s pórkem a žampiony, 

         kuskus, salát z červené řepy, pitný režim 

         obsahuje alergeny: 01,01a,06,07,09 

Oběd 3   Polévka houbová horácká, zapečené brambory s pórkem a sýrem, 

         salát z červené řepy, pitný režim 

         obsahuje alergeny: 01,01a,07 

 

Středa 8.9.2021 

Oběd 1   Polévka bramborová, segedínský guláš, houskový knedlík, pitný 

         režim 

         obsahuje alergeny: 01,01a,01c,03,06,07,09 

Oběd 2   Polévka bramborová, hrachová kaše s cibulkou, dušená šunka, 

         chléb, okurka sterilovaná, pitný režim 

         obsahuje alergeny: 01,01a,01b,06,07,09 

Oběd 3   Polévka bramborová, lečo s vejci, chléb, pitný režim 

         obsahuje alergeny: 01,01a,01b,03,06,07,09 

Čtvrtek 9.9.2021 

Oběd 1   Polévka krupicová s vejcem, rybí filé smažené, bramborová 

         kaše, ovocný kompot, pitný režim 

         obsahuje alergeny: 01,01a,03,04,07,09 

Oběd 2   Polévka krupicová s vejcem, hovězí pečeně cikánská, těstoviny, 

         pitný režim 

         obsahuje alergeny: 01,01a,03,07,09 

Oběd 3   Polévka krupicová s vejcem, kuskus s kukuřicí a sušenými 

         rajčaty, celerový salát s ananasem, pitný režim 

         obsahuje alergeny: 01,01a,03,07,09 

 

 



Pátek 10.9.2021 

Oběd 1   Polévka fazolová, krupicová kaše se skořicí a čokoládou, pitný 

         režim 

         obsahuje alergeny: 01,01a,01c,07 

Oběd 2   Polévka fazolová, pečené žampiony, vařené brambory, česnekový 

         obsahuje alergeny: 01,01a,01c,06,07,09 

Oběd 3   Polévka fazolová, sekaná pečeně, bramborová kaše, okurka 

         sterilovaná, pitný režim 

         obsahuje alergeny: 01,01a,01c,03,07 

 

 


