12. 9. – 16. 9. 2022

Chléb s máslem a medem, mléko,
čaj, jablko

*1,7

Polévka zeleninová s bulgurem
Kuře na hrášku, brambory, porce
zeleniny, džus, voda
*polévka 1

*oběd 1,7

Rohlík, Rama, plátkový sýr, porce
zeleniny, mléko, džus

*1,7

*

Chléb s tuňákovou pomazánkou,
porce zeleniny, čaj, bílá káva

*1,7

Chléb s mrkvovou pomazánkou
pomazánkou, porce zeleniny, čaj,
mléko
1,4,7

Kukuřičný plátek se sýrovou
pomazánkou, rajče, čaj, mléko

* 1,3,7,13

Chléb s pomazánkovým máslem,
rajče, čaj, mléko

* 1,7

Polévka kmínová s kapáním
Fazolový guláš s kukuřicí, chléb, džus,
voda
*polévka 1,3

*oběd 7

Polévka z vaječné jíšky
Špagety s boloňskou omáčkou a sýrem,
džus, voda
*polévka 1,3,7

*oběd 1,7

Veka s máslem a ředkvičkou, mléko,
sirup

*1,7

Zapečený toust, zelenina, mléko,
sirup

*1,3,7

Bílý jogurt, musli, jablko, sirup

Polévka z hlívy ústřičné
Hovězí Stroganov, rýže, džus, voda
* polévka 1,3

* oběd 1,3

Polévka petrželová s houskou
Bramboráčky, dušená zelenina, mléko,
džus
* polévka 1

* oběd 1,3,7

* 1,7

Benešovský chléb s máslem a
vařeným vejcem, porce zeleniny,
mléko, džus
* 1,7

19. 9. – 23. 9. 202

Benešovský chléb s paštikou,
porce zeleniny, čaj, mléko

* 1,7

Veka se šunkovou pěnou, porce
zeleniny (rajče, paprika, okurka),
čaj, kakao
*1,7

Krupicová kaše s kakaem a
máslem, čaj, voda, jablko

* 1,7

Benešovský chléb, vaječná
pomazánka, porce zeleniny, čaj,
mléko
* 1,4,7,13

Benešovský bochánek
s pomazánkou z červené řepy,
porce zeleniny, čaj, mléko
* 1,7

Rohlík, žervé, porce zeleniny, džus

Polévka krupicová
Smažené rybí filé, bramborová kaše,
dušená trio zelenina, džus, voda
* polévka 1,3

* oběd

Polévka z červené čočky
Francouzské brambory, mrkvový salát
s jablky, džus, voda
*polévka 1

* oběd 3,7

Polévka pórková s opečenou houskou
Vepřové maso na kmíně, rýže, džus
* polévka 1,7

* oběd 1,3

Polévka bramborová
Hovězí tokáň, těstoviny, džus
* polévka 1,7

* oběd 1

Polévka hrstková
Buchtičky s krémem, čaj, caro, ovoce
* polévka 1

* oběd 1,3,7

*1,7

Benešovský bochánek, máslo,
džem, kakao, čaj, ovoce

*1,7

Knuspi, pomazánka z taveného
sýra, porce zeleniny, mléko, sirup

* 1,7

Raženka s máslem, kedlubna,
mléko, sirup

* 1,7

Špaldový chléb, Almette, porce
zeleniny, mléko, sirup

* 1,6,7

26. 9. – 30. 9. 2022

Benešovský chléb s pomazánkou
z ryb v tomatě, porce zeleniny,
čaj, mléko
*1,4,7

Benešovský bochánek
s tvarohovou pomazánkou, porce
zeleniny, mléko, čaj
* 1,3,4,7

Polévka cizrnová
Bulgureto s kuřecím masem a zeleninou,
míchaný zeleninový salát, džus
* polévka 1

oběd

*1,7

Polévka selská

Banketka s pomazánkovým máslem,
porce zeleniny, mléko, sirup

1,6,7

Domácí bábovka, kakao, jablko, čaj

Sekaná pečeně, brambory, míchaný
zeleninový salát, džus
* polévka 1

* oběd 1,3, 7

* 1,3,7

STÁTNÍ SVÁTEK

Benešovský chléb s mrkvovou
pomazánkou, čaj, mléko

* 1,7,11

Benešovský bochánek s masovou
pomazánkou, porce zeleniny,
mléko, čaj
* 1,7

Bílý jogurt, musli, ovoce, džus

Polévka masový vývar s nudlemi
Hovězí v zelenině (květák, mrkev,
hrášek), rýže, džus
* polévka 1,3

* oběd 1

Polévka česneková
Špenát, vejce, brambory, džus
* polévka 1,7

* oběd 1,3,7

* 1,7

Veka s pomazánkovým máslem,
porce zeleniny, mléko, džus

* 1,7

3. 10. – 7. 10. 2022

Benešovský chléb s vaječnou
pomazánkou, porce zeleniny,
mléko, čaj
* 1,4,7

Špaldový chléb s kapiovou
pomazánkou, porce zeleniny, čaj,
mléko
*1,3,7

Rýžová kaše s kakaem a máslem,
čaj, jablko, banán

* 1,7

Benešovský bochánek
s tvarohovou pomazánkou, porce
zeleniny, čaj, caro
*1,7

Benešovský chléb s pomazánkou
z kuřecího masa, čaj, mléko

*1,7

Polévka ze zeleného hrášku
Rybí filé zapečené se smetanou a
sýrem, bramborová kaše, porce
zeleniny, džus
* polévka 1

* oběd 1,3,7

Polévka zeleninový krém
Zapečené těstoviny, okurkový salát,
džus, voda
*polévka 1,7

*oběd

Polévka brokolicová
Záhorácký závitek se zelím, brambory,
džus
* polévka 1,7

* oběd

Rohlík, máslo, krůtí šunka, porce
zeleniny, mléko, džus

*1,6,7

Veka s Dukem, porce zeleniny,
mléko, sirup

*1,7

Kukuřičný plátek se sýrovou
pomazánkou, porce zeleniny, mléko,
džus
* 1,7

Cereálie s mlékem, jablko, džus

Polévka kmínová
Španělský ptáček, rýže, džus, voda
* polévka 1,3

* oběd 1,3,7

Polévka čočková
Lívanečky s džemem, jablko, čaj, kakao
*polévka 1

* oběd 1,3,7

*1,3,7,13

Grahamová veka s Lučinou, porce
zeleniny, mléko, sirup

*1,7

