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Pondělí 1.2.2021
Polévka rajčatová s kapánímPolévka
obsahuje alergeny: 01a,03,07

Bulgureto sypané sýrem, okurekOběd
obsahuje alergeny: 01a,07,09

Ovocný nápoj + mléko neochucenéNápoj
obsahuje alergeny: 07

Úterý 2.2.2021
Polévka čočkováPolévka
obsahuje alergeny: 01a,07,09

Pečené kuřecí stehno, vařené bramboryOběd
obsahuje alergeny: 01a,07

Voda se šťávou z pomerančů + mléko ochucenéNápoj
obsahuje alergeny: 07

Středa 3.2.2021
Vývar s nudlemiPolévka
obsahuje alergeny: 01a,03,09

Hamburská vepřová kýta, houskový knedlíkOběd
obsahuje alergeny: 01a,03,07,09,10

Ovocný nápoj + mléko neochucenéNápoj
obsahuje alergeny: 07

Čtvrtek 4.2.2021
Polévka bramborováPolévka
obsahuje alergeny: 01a,07,09

Kuřecí prsa po italsku sypaná sýrem, špagetyOběd
obsahuje alergeny: 01a

Voda se šťávou z citronů + mléko ochucenéNápoj
obsahuje alergeny: 07

Pátek 5.2.2021
Polévka pórkováPolévka
obsahuje alergeny: 01a,07

Holandský řízek, bramborová kašeOběd
obsahuje alergeny: 01a,03,07

Ovocný nápoj + mléko neochucenéNápoj
obsahuje alergeny: 07
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Pondělí 15.2.2021
Vývar s drožďovými knedlíčkyPolévka
obsahuje alergeny: 01a,03,07,09

Čočka na kyselo, vařené vejce, chléb, okurekOběd
obsahuje alergeny: 01a,03

Ovocný nápoj + mléko neochucenéNápoj
obsahuje alergeny: 07

Úterý 16.2.2021
Polévka zelnáPolévka
obsahuje alergeny: 01a,07

Hovězí roštěná, dušená rýžeOběd
obsahuje alergeny: 01a,10

Voda se šťávou z pomerančů + mléko ochucenéNápoj
obsahuje alergeny: 07

Středa 17.2.2021
Polévka kmínováPolévka
obsahuje alergeny: 01a,07,09

Zapečené bramboryOběd
obsahuje alergeny: 03,07

Ovocný nápoj + mléko neochucenéNápoj
obsahuje alergeny: 07

Čtvrtek 18.2.2021
Polévka z vaječné jíškyPolévka
obsahuje alergeny: 01a,03,07,09

Kuřecí prsa na kari, tarhoňaOběd
obsahuje alergeny: 01a,07

Voda se šťávou z citronů + mléko ochucenéNápoj
obsahuje alergeny: 07

Pátek 19.2.2021
Polévka fazolováPolévka
obsahuje alergeny: 01a,07,09

Vepřové po řecku, vařené bramboryOběd
Ovocný nápoj + mléko neochucenéNápoj
obsahuje alergeny: 07
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Pondělí 22.2.2021
Polévka jáhlová se zeleninouPolévka
obsahuje alergeny: 01a,07,09

Vepřové maso s fazolemi, chlébOběd
obsahuje alergeny: 01a

Ovocný nápoj + mléko neochucenéNápoj
obsahuje alergeny: 07

Úterý 23.2.2021
Polévka květákováPolévka
obsahuje alergeny: 01a,07

Vepřenky s cibulí, vařené bramboryOběd
obsahuje alergeny: 01a,03,07,10

Voda se šťávou z pomerančů + mléko ochucenéNápoj
obsahuje alergeny: 07

Středa 24.2.2021
Polévka selskáPolévka
obsahuje alergeny: 01a,07,09

Buchtičky s vanilkovým krémemOběd
obsahuje alergeny: 01a,03,07

Ovocný čajNápoj

Čtvrtek 25.2.2021
Polévka hrachová s opraženou houskouPolévka
obsahuje alergeny: 01a,07,09

Rybí filé, bramborová kašeOběd
obsahuje alergeny: 01a,04,07

Voda se šťávou z citronů + mléko ochucenéNápoj
obsahuje alergeny: 07

Pátek 26.2.2021
Vývar s ovesnými vločkamiPolévka
obsahuje alergeny: 09

Rajská omáčka, masové kuličky, houskový knedlíkOběd
obsahuje alergeny: 01a,07,09

Ovocný nápoj + mléko neochucenéNápoj
obsahuje alergeny: 07

Jídlo je určeno k přímé spotřebě
Změna jídelníčku vyhrazena
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