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Úterý 1.2.2022
Polévka krupicová s vejci a pažitkouPolévka
obsahuje alergeny: 01a,03,07,09

Treska tmavá na bylinkách, bramborová kaše, míchaný zeleninový salát s brokolicíOběd
obsahuje alergeny: 01a,04,07

Ovocný nápoj s příchutí růžového grepuNápoj

Středa 2.2.2022
NA PŘÁNÍ - Polévka fazolová s bylinkamiPolévka
obsahuje alergeny: 01a,07,09

NA PŘÁNÍ - Kuřecí prsa na kari, pečená tarhoňa, dezert - ovocná přesnídávka s příchutí černého rybízu a
jablka

Oběd

obsahuje alergeny: 01a,07

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

Čtvrtek 3.2.2022
Kukuřičná polévka se smaženým hráškemPolévka
Sýrové karbenátky, šťouchané brambory, smetanový dresink s čerstvým kopremOběd
obsahuje alergeny: 01a,03,07

Jablečný moštNápoj

Pátek 4.2.2022
Pololetní prázdninyPolévka
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Pondělí 7.2.2022
Hovězí vývar s drobením a petrželkouPolévka
obsahuje alergeny: 01a,03,07,09

Segedinský guláš z vepřové kýty, domácí houskový knedlíkOběd
obsahuje alergeny: 03,07

Ovocný nápoj s příchutí kiwiNápoj

Úterý 8.2.2022
Polévka pórková s ovesnými vločkamiPolévka
obsahuje alergeny: 01a,07,09

NA PŘÁNÍ - Buchtičky s vanilkovým krémem, ovoceOběd
obsahuje alergeny: 01a,03,07

Ovocný čaj - divoká višeňNápoj

Středa 9.2.2022
NA PŘÁNÍ- Zimní čočková polévkaPolévka
obsahuje alergeny: 01a,07,09

NA PŘÁNÍ - Vepřové maso v mrkvi, vařené brambory, dezert - kokosová tyčinkaOběd
Voda se šťávou z citronů + mléko s příchutí vanilkyNápoj
obsahuje alergeny: 07

Čtvrtek 10.2.2022
Polévka bramborová se zeleninouPolévka
Pečené kuřecí stehno s kořením maha, jasmínová rýžeOběd
obsahuje alergeny: 07

Ovocný nápoj meruňkovýNápoj

Pátek 11.2.2022
Polévka krémová z červené řepyPolévka
obsahuje alergeny: 07

Smažený mletý řízek, bramborová kaše se zeleným hráškemOběd
obsahuje alergeny: 01a,03,07

Voda se šťávou z pomerančů + mléko neochucenéNápoj
obsahuje alergeny: 07
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Pondělí 14.2.2022
Polévka jáhlová se zeleninouPolévka
obsahuje alergeny: 01a,07,09

Kuře na paprice s dušenou rýží, ovoceOběd
obsahuje alergeny: 07,09

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

Úterý 15.2.2022
Polévka cizrnová s bylinkamiPolévka
obsahuje alergeny: 07,09

Hovězí kýta na kmíně s pečenou zeleninou, vařené bramboryOběd
obsahuje alergeny: 07,09

Ovocný nápoj s příchutí colyNápoj

Středa 16.2.2022
Polévka z divoké rýže se zeleninouPolévka
obsahuje alergeny: 07,09

Makarony v sýrové omáčce se žampiony, dezert -  vanilkový pribináček s piškotyOběd
obsahuje alergeny: 01a,07

Voda se šťávou z mandarinekNápoj
obsahuje alergeny: 07

Čtvrtek 17.2.2022
NA PŘÁNÍ - Polévka rajčatová s bulguremPolévka
obsahuje alergeny: 01a,07

NA PŘÁNÍ - Losos na másle, bramborová kaše, salátOběd
obsahuje alergeny: 04,07

Ovocný nápoj s malinovou příchutíNápoj

Pátek 18.2.2022
Polévka z míchané zeleninyPolévka
obsahuje alergeny: 01a,07,09

Vepřový vrabec s hrachovou kaší, kmínový chlébOběd
obsahuje alergeny: 01a

Ovocný nápoj + ochucený kefírNápoj
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Úterý 22.2.2022
Vývar se zeleninou a soba nudlemiPolévka
Hovězí roštěnka s dušenou rýžíOběd
obsahuje alergeny: 01a,10

Ovocný nápojNápoj

Středa 23.2.2022
Polévka květákový krémPolévka
Vepřové ražniči, vařené bramboryOběd
Ovocný nápojNápoj
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Pondělí 28.2.2022
Polévka luštěninová s petrželkouPolévka
Vepřová kýta po mexicku, rýže basmati, ovoceOběd
Ovocný nápojNápoj

Jídlo je určeno k přímé spotřebě
Změna jídelníčku vyhrazena
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