
pondělí
5. 12. 2022 Vepřová kýta na paprice, těstoviny, ovoce, čaj ovocný nebo 

úterý
6. 12. 2022 Moravský vrabec, dušený špenát, brambory, sirup nebo

středa
7. 12. 2022 Kuřecí ragú, bulgur s pečenou těstovinou, pudink s piškoty, čaj bylinkový nebo

čtvrtek
8. 12. 2022 Čočka na kyselo, chléb, čínské zelí s paprikou a kukuřicí, ovoce, čaj šípkový nebo 

pátek
9. 12. 2022 Ryba v cibulové krustě, bramborová kaše, mrkev s jablky a celerem, čaj se sirupem 

pondělí
12. 12. 2022 Hovězí STROGANOV, rýže, čaj černý s citrónem nebo voda s citrónem 

úterý
13. 12. 2022 Vepřová roláda, bramborová kaše, kysané zelí s jablky a mrkví, čaj bylinkový nebo 

středa
14. 12. 2022 Špagety s nivou, jogurt, bílá káva nebo voda s citrónem 

čtvrtek
15. 12. 2022 Pečené kuřecí stehno na  zelí, bramborový knedlík, čaj ovocný nebo voda s citrónem

pátek
16. 12. 2022 Krupicová kaše sypaná grankem, kompot, ovoce, pro děti, koláče s ovocem, ovoce, 

Vaříme z čerstvých surovin. Tento týden jsme použili tuto sezónní zeleninu: cibule, česnek, mrkev, celer,

řapíkatý celer, cuketa, špenát, čínské zelí, paprika, kukuřice, zelí kysané

         J í d e l n í    l í s t e k
         5. 12. 2022 – 16. 12. 2022

Polévka Minestrone alergeny – celer

voda s citrónem alergeny – pšen.mouka, mléko

Polévka cizrnová se sumečkem alergeny – pšen. mouka, mléko, celer

voda s citrónem alergeny – pšen.mouka, vejce, mléko

Polévka zeleninová s drožďovými knedlíčky alergeny – pšen. mouka, vejce, celer   

voda s citrónem  alergeny – pšen.mouka, mléko

Polévka z pečeného celeru alergeny – mléko 

voda s citrónem alergeny – pšen. a žitná mouka

Polévka krkonošská zelňačka alergeny – pšen. mouka, mléko

nebo voda s citrónem alergeny – pšen. a ječmen. mouka, ryba, mléko, celer

Polévka krupicová s vejci alergeny – špaldová krupice, vejce, mléko, celer

alergeny – pšen. mouka, mléko, hořčice

Polévka hovězí s játrovou rýží alergeny – pšen.mouka, vejce, celer  

voda s citrónem alergeny – pšen.mouka, vejce, mléko, hořčice 

Polévka hrstková alergeny – pšen.mouka, celer

alergeny – pšen. mouka, mléko

Polévka vločková alergeny – ovesné vločky, mléko

alergeny -  pšen. mouka, mléko

Polévka rybí s hrachem alergeny – pšen. mouka, ryba, mléko, celer 

pro dospělé, kakao nebo voda s citrónem alergeny – pšen.mouka nebo krupice, vejce, mléko


