
 

   

      

ČTVRTEK     1. září                      1. Boloňské špagety s masem a sýrem (01,03,07)                             čaj ovocný       ovoce  

Pol. krupicová s vejcem (01,03,07,09)                                               (mléko)             

 

PÁTEK          2. září                       1. Asijská směs s drůbežím masem, jasmínová rýže (01,06,09)                    džus       

Pol. frankfurtská (01,06,07,09)                                                                       (bílá káva – 01,07)   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PONDĚLÍ      5. září                      1. Vepřová pečeně, rajská omáčka, těstoviny (01,03)                                    džus       ovoce 

Pol. sedlácká s špald.kroupami (01)                                                                                (mléko) 

 

ÚTERÝ           6. září                      1. Krůtí plátek pečený v bylinkové krustě, bramborová kaše (01,07)          čaj ovocný      

Pol. zeleninová s těstovinou (01,03,09)                                                                                                                         (bílá káva -01,07) 

 

STŘEDA        7. září               1. Hovězí maso na divoko, rýže (01,07,10)                                       čaj ovocný       ovoce 

Pol. vícezrnná (01,09)                                                                                                                                                     (kakao) 
        

ČTVRTEK     8. září                     1. Kuřecí na paprice, houskový knedlík (01,03,07)                                        džus       

Pol. bramborová (01,09)                                                                                                                                                (mléko) 

                             

PÁTEK            9. září                     1. Masový karbanátek se špenátem, šťouch. brambory s pažitkou(01,03)  čaj ovocný  čočkový salát  

Pol. zelen. se sýr. kapáním (01,03,07,09)                                                                                                                      (mléko ochucené)             

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
PONDĚLÍ       12. září               1. Dukátové buchtičky s vanilkovým krémem (01,03,07)                              čaj ovocný        ovoce 

Pol. gulášová (01)                                                                                                                                                      (mléko) 

 

ÚTERÝ           13. září                     1. Maďarský krůtí perkelt, rýže (01)                                  džus       

Pol. písmenková (01,03)                                                                                                                                                 (bílá káva – 01,07) 

 

STŘEDA       14. září                     1. Hořčicové hovězí na zelenině, těstoviny (01,03,10)                             čaj ovocný        jogurt 

Pol. bramborová s jáhlami (09)                                                                                                                                     (mléko) 

 

ČTVRTEK    15. září                     1. Máslový mletý řízek, bramborová kaše (01,03,07)                              džus           salát 

Pol. hrachová se smaž. hráškem (01,03,07,09)                                                  (kakao)                
                                                                          

PÁTEK            16. září                    1. Vepřové výpečky, dušené zelí, bramborový knedlík (01,03)                     čaj ovocný        

Pol. pohanková se zeleninou (01,09)                                                                                                                              (mléko) 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PONDĚLÍ       19. září                    1. Čočka na kyselo, dětský párek, chléb, okurek (01,06,07)                         džus        ovoce  

Pol. zeleninová s hrach.vločkami (09)                                                                                                                          (mléko)  

  

ÚTERÝ            20. září                    1. Svíčková na smetaně, houskový knedlík (01,03,07,10)                             čaj ovocný       

Pol. hovězí s tarhoňou (07,09)                                                          (mléko ochucené) 
           

STŘEDA        21. září                    1. Treska na bylinkovém másle, brambory s petrž., čerstvá zelenina(04,07) džus       

Pol. francouzská (01,03,09,12)                                                                (bílá káva -01,07)  

 

ČTVRTEK     22. září                    1. Kuřecí kostky po cikánsku, rýže (01)                             čaj ovocný         jogurt 

Pol. dýňová (01,07)                                                                        (kakao) 

 

PÁTEK             23. září                   ŘEDITELSKÉ  VOLNO                                                  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------            

PONDĚLÍ       26. září                    1. Těstoviny penne se šunkou a sýrovou omáčkou (01,03,07)                      čaj ovocný        

Pol. s rýžov. a kukuř.vločkami (06)                                                               (mléko)  

 

ÚTERÝ          27. září                     1.  Sekaná pečeně, bramborová kaše (01,03,07)                                           džus        salát 

Pol. rajská s těstov. (01,03,09)                                                                       (bílá káva -01,07) 

 

STŘEDA         28. září                     SVÁTEK  

                     

ČTVRTEK     29. září                    1.  Bramborové šišky s mákem (01,03,07)                              čaj ovocný         ovoce 

Pol. hovězí s masem a těst. (01,03,09)                                                                                                                           (mléko) 

 

PÁTEK          30. září                    1. Vepřový závitek (vejce, zelenina), rýže (01,03,10)                             čaj ovocný          

Pol. fazolová po Řecku (01)                                                                                                                                           (kakao) 

Změna vyhrazena !!! 

Strava je určena pro okamžitou spotřebu !!!         


