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2.11. Bramborová Jihočeské kynuté vdolky s mákem a solí, bílá káva,
Alergen č. 1,9, ovoce, nápoj, /1,3,7,/

3.11. Květáková Přírodní guláš, těstoviny, ovocné řezy, nápoj
Alergen č. 1,7, /1,3,7,/

4.11. Z pohankových vloček Vepřenky s cibulí, bramborová kaše, zeleninový
Alergen č. 9, salát, nápoj, /1,7,/

5.11. Zeleninová s těstovinou Smetanový křen, vařené maso, knedlík houskový,
Alergen č. 1,3,9, ovoce, nápoj, /1,3,7,/

6.11. Rajská s rýží Krůta pečená na slanině, bulgur se zeleninou,
Alergen č. 1 obložený chlebíček, čaj s citr. a medem, /1,4,/

9.11. Masová krémová Žemlovka s jablky a tvarohem, ovoce, nápoj
Alergen č. 1,9, /1,3,7,/

10.11. Z barevné čočky Vepřové dušené v mrkvičce, brambor, jogurt s ovocem
Alergen č. 9, nápoj, /1,7,/

11.11. Z kyselého mléka Kuřecí nudličky na smetaně se žampiony, rýže dušená,
Alergen č. 1,7, obložený chlebíček, nápoj, /1,3,4,7,/

12.11. Zeleninová s bramborem a kroupami Plněné bramborové knedlíky uz. masem, kysané zelí,
Alergen č. 1,9, koktejlové mléko, ovoce, nápoj, /1,3,7,/

13.11. Rýžová Karbanátek smažený, bramborová kaše, kompot, 
Alergen č. 3,9, nápoj, /1,3,7,/

16.11. školní jídelna mimo provoz
17.11. STÁTNÍ    SVÁTEK

18.11. Zeleninová s krupicí a vejci Zapečené těstoviny s květákem, zeleninový salát,
Alergen č. 1,3,9, koktejlové mléko, nápoj, /1,3,7,/

19.11. Cibulová s opr. chlebem Zámecká hovězí pečeně, knedlík houskový,
Alergen č. 1, jablkový kompot, nápoj, /1,3,7,/

20.11. Bramborová se sýrem Krůta na srbský způsob, rýže dušená, obložený
Alergen č. 1,7,9, chlebíček, čaj s citr. a medem, nápoj, /1,3,4,7,/

23.11. Zeleninová s masovou rýží Čočka na kyselo, vař. vejce, pečivo, zelný salát,
Alergen č. 1,9, koktejlové mléko, ovoce, nápoj, /1,3,7,/

24.11. Selská Špagety po toskánsku, vídeňské řezy s tvarohem,
Alergen č. 1,7,9, nápoj, /1,3,7,/

25.11. Hrachová Rybí filé zapečené se sýrem a vejci, brambor, 
Alergen č. zeleninový salát, nápoj, /3,4,7,/

26.11. Česneková Uherská vepřová pečeně, knedlík houskový, 
Alergen č. ovoce, nápoj, /1,3,7,/

27.11. Jihočeská kulajda Rizoto s masem, zeleninou a sýrem, zeleninový 
Alergen č. 1,3, salát, nápoj, /7,9,/

30.11. Gulášová – chléb Těstoviny s tvarohem, cukrem a máslem, ovoce,
Alergen č. 1 nápoj, /1,3,7,/
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