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Polévka Kmínová s vejci  (A1,3,9)
Jídlo č. 1 Vepřová pečeně, dušené zelí, šumavský bramborový knedlík  (A1,6)
Jídlo č. 2 Kuřecí maso po Sečuánsku, dušená rýže  (zelí,pórek,žamp.,česnek)  (A1,6)
Jídlo č. 3 Boloňské špagety s hovězím masem, sýr    (A1,6,7)
Jídlo č. 4 ----------
Salát č. 5 Křenové fazole se šunkou  (kys.smetana),  pečivo  (400g)  (A7,9/1,11)

Úterý 30.8.
Polévka Hovězí s rýží a hráškem  (A9)

Jídlo č. 1 Vepřová kýta v rajské omáčce, těstoviny  (A1,7,9)
Jídlo č. 2 Asijská kuřecí pánev, dušená rýže  (kari,žampiony,papriky,fazol.lusky,pórek)  (A1,6,9)
Jídlo č. 3 Přírodní mletý řízek, bramborová kaše  (A1,3,6,7)
Jídlo č. 4 Bramborové knedlíky se švestkami sypané mákem  (A1,7)
Salát č. 5 Míchaná zelenina s  kuřecím prsíčkem + jogurt.dresink  (A1,7)

Středa 31.8.
Polévka Bramborová s houbami  (A1,9)
Jídlo č.1 Vepřová žebírko na kmíně, těstoviny  (A1,6)
Jídlo č.2 Obalovaný květák v těstíčku, brambor, tatarská omáčka  (A1,3,7)   (bezmasé) 
Jídlo č.3 Vepřová játra s houbami a slaninkou, dušená rýže  (A1,6)                                       
Jídlo č.4 ---------- 
Salát č.5 Těstovinový salát se šunkou , brokolicí a kukuřicí  (400g)    (A1,9)

Čtvrtek 1.9.
Polévka Francouzská s těstovinou  (A1,9)

Jídlo č. 1 Plzeňský hovězí guláš, houskový + bramborový knedlík  (A1,3,6)
Jídlo č. 2 Pikantní vepřová směs s drůbežími játry, dušená rýže  (kapie,hrášek,čili)  (A1,6)
Jídlo č. 3 Brokolicové medailonky se sýrem, bramborová kaše    (A1,3,7)
Jídlo č. 4 Koblihy s marmeládou  (2ks) + kynutý šáteček s tvarohem  (2ks), ovocný čaj  (A1,3,7)
Salát č. 5 Okurkový salát s rajčaty a kysanou smetanou,  pečivo  (400g)   (A7/1,11)

Pátek 2.9.
Polévka Brokolicová s mrkví    ( A1,7,9)

Jídlo č. 1 Segedínský vepřový guláš , houskový knedlík  (A1,3,7)   (vepř.plec + v.bok)
Jídlo č. 2 Maso tří barev, dušená rýže  (vepřové,kuřecí,vepř.játra,papriky)   (A1,6)
Jídlo č. 3 Zapečené fleky s uzeným masem, okurka   (A1,3,7)
Jídlo č. 4 Kroupové kuřecí rizoto se zeleninou, sýr, okurka  (A1,7,9)
Salát č. 5 Kuskus salát s kuřecím masem a zeleninou    (400g)  (A1,9)

Označování alergenů je pouze informativní,každý strávník si musí tuto skutečnost pohlídat sám !!!
1 obiloviny obsahující lepek,2 korýši ,3 vejce ,4 ryby ,5 podzemn. olejná,6 sojové boby,7 mléko,       
8skořápkové plody,9 celer ,10 hořčice,11 sezam.semínka, 12 oxid siřičitý, 13 vlčí bob,14 měkýši
Týdenní objednávky obědů PO-ČT od 5.oo – 13.OO hod. / změny na druhý den pouze do 1O.oo hod.!!
                                                           Změna jídelníčku vyhrazena !

SO 3.9. - SMAŽENÝ MLETÝ ŘÍZEK SE SÝREM, 
BRAMBOR,OKURKA

NE 4.9. - VEPŘOVÉ MASO NA ČESNEKU,BRAMBOROVÝ 
KNEDLÍK


