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Středa polévka Žampiónová (A: 01,07)

oběd 1 Indické luštěninové kari, dušená rýže (A: 01)1.2.
oběd 2 Špecle s uzeným masem a zelím, restovaná cibulka (A: 01)

Čtvrtek polévka Čínská s rýžovými nudlemi (A: 09)

oběd 1 Segedínský guláš, houskové knedlíky (A: 01,03,07)2.2.
oběd 2 Okoun nilský pečený, bylinkové brambory, dušená zelenina (A: 04,07)

Pátek oběd 1 POLOLETNÍ PRÁZDNINY - NEVAŘÍ SE

3.2.
Pondělí polévka Hráškový krém (A: 01)

oběd 1 Vepřová panenka na zeleném pepři, jasmínová rýže (A: 01,07)6.2.
oběd 2 Kapustový karbanátek, vařený brambor, okurka (A: 01,03,07)

Úterý polévka Zeleninový vývar s bulgurem (A: 01,09)

oběd 1 Těstovinový salát s tuňákem a zeleninkou (A: 01,03,04)7.2.
oběd 2 Hovězí pečeně po orientálsku, karlovarský knedlík (A: 01,03,07)

Středa polévka Rajská s kapáním (A: 01,03,07)

oběd 1 Fazole na kyselo, pečené krůtí prso, okurka (A: 01)8.2.
oběd 2 Zeleninové rizoto, strouhaný sýr, červená řepa (A: 07,09)

Čtvrtek polévka Cizrnová (A: 01)

oběd 1 Kuřecí nudličky na kari, těstoviny (A: 01,07)9.2.
oběd 2 Marinovaná vepřová krkovice, šťouchané brambory, dip ze zakysané smetany (A: 07)

Pátek polévka Zelná (A: 01,07)

oběd 1 Španělský guláš, dušená rýže (A: 01,03,10)10.2.
oběd 2 Losos pečený na másle, zeleninový salát, dresink, celozrnná bagetka (A: 01,03,04,07)

Pondělí polévka Špenátová (A: 01,03,07)

oběd 1 Špagety po milánsku, strouhaný sýr (A: 01,03,07)13.2.
oběd 2 Palačinky s džemem, kakao (A: 01,03,07)

Úterý polévka Z hlívy ústřičné (A: 01)

oběd 1 Hamburská vepřová kýta, houskový knedlík (A: 01,03,07,09,10)14.2.
oběd 2 Zapečené brambory s krůtím masem a šlehačkou (A: 07)

Středa polévka Masový krém (A: 01,09)

oběd 1 Široké nudle s houbami sypané parmezánem (A: 01,03)15.2.
oběd 2 Kuřecí nudličky po čínsku, basmati rýže (A: 01)

Čtvrtek polévka Ovarová (A: 01)

oběd 1 Gnocchi s nivovou omáčkou (A: 01,07)16.2.
oběd 2 Maďarské hovězí nudličky, bramborové placky (A: 01,03,07)

Pátek polévka Kuřecí vývar s kuskusem (A: 01,09)

oběd 1 Čočkové ragú, šunková klobása (A: 01)17.2.
oběd 2 Smažená tilápie, bramborová kaše, rajské (A: 01,03,04,07)

Pondělí oběd 1 JARNÍ PRÁZDNINY - NEVAŘÍ SE

20.2.
Pondělí polévka Hovězí vývar s nudličkami (A: 01,03)

oběd 1 Hovězí guláš, tarhoňa (A: 01)27.2.
oběd 2 Chalupářské šišky, vařený brambor, tatarská omáčka (A: 01,03,07)
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Úterý polévka Fazolová (A: 01)

oběd 1 Vepřová krkovice po selsku, chlupatý knedlík, dušené zelí (A: 01,03)28.2.
oběd 2 Marinované kuřecí filety, zeleninový salát, dresink, celozrnné pečivo (A: 01,03,07)
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Ryby
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Mléko                         
Celer                         
Hořčice

Jejich čísla jsou uvedena v závorce za názvem jídla.Jídlo obsahuje alergeny.


