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Pondělí 4.1.2021
polévka kmínová s kapáním a zeleninouPolévka
obsahuje alergeny: 01,03,07,09

kuřecí nudličky na indický způsob, dušená rýžeOběd 1
obsahuje alergeny: 07

Úterý 5.1.2021
polévka čočkováPolévka
obsahuje alergeny: 01

sekaná pečeně, bramborová kaše - příloha, zeleninová oblohaOběd 1
obsahuje alergeny: 01,03,07

Středa 6.1.2021
polévka květáková krémováPolévka
obsahuje alergeny: 01,07

špagety carbonare, strouhaný sýrOběd 1
obsahuje alergeny: 01,03,06,07

Čtvrtek 7.1.2021
polévka slepičí s rýží a zeleninouPolévka
obsahuje alergeny: 07,09

hovězí pečeně na česneku, bramborové knedlíkyOběd 1
obsahuje alergeny: 01,03

Pátek 8.1.2021
polévka bramboračkaPolévka
obsahuje alergeny: 07,09

čočka se zeleninou, vaječná omeletaOběd 1
obsahuje alergeny: 03,09
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Pondělí 11.1.2021
zeleninová polévka s krupicíPolévka
obsahuje alergeny: 03,07,09

kuře pečené se zeleninou, kuskus - přílohaOběd 1
obsahuje alergeny: 01,09

Úterý 12.1.2021
polévka gulášováPolévka
obsahuje alergeny: 01

rizoto z vepřového masa, strouhaný sýr, zeleninová oblohaOběd 1
obsahuje alergeny: 07

Středa 13.1.2021
polévka hrstkováPolévka
obsahuje alergeny: 01,09

květákový nákyp, brambory m.m., zeleninová oblohaOběd 1
obsahuje alergeny: 01,03,07

Čtvrtek 14.1.2021
polévka hovězí se strouhánímPolévka
obsahuje alergeny: 01,03,09

hovězí na slanině, těstovinyOběd 1
obsahuje alergeny: 01

Pátek 15.1.2021
zelňačkaPolévka
obsahuje alergeny: 01,07

bramborové šišky s mákemOběd 1
obsahuje alergeny: 01,03,07
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Pondělí 18.1.2021
polévka česneková s krupkami a bramboryPolévka
obsahuje alergeny: 01

kuře na bylinkách, bramboryOběd 1
obsahuje alergeny: 01

Úterý 19.1.2021
polévka fazolová se zeleninouPolévka
obsahuje alergeny: 01,09

vepřové na paprice, tarhoňaOběd 1
obsahuje alergeny: 01,07

Středa 20.1.2021
polévka celerováPolévka
obsahuje alergeny: 01,07,09

chilli con carne s mletým masem nepálivé, chlébOběd 1
obsahuje alergeny: 01

Čtvrtek 21.1.2021
polévka slepičí se zeleninou a nudlemiPolévka
obsahuje alergeny: 01,03,07,09

omáčka rajská, hovězí maso vařené, houskové knedlíky (kynuté)- se špaldouOběd 1
obsahuje alergeny: 01,03,07,09

Pátek 22.1.2021
polévka rajčatová s rýžíPolévka
obsahuje alergeny: 01,07

těstoviny se sýrovou omáčkou s brokolicíOběd 1
obsahuje alergeny: 01,07
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Pondělí 25.1.2021
polévka pórková s ovesnými vločkamiPolévka
obsahuje alergeny: 01

nákyp z rybího filé s vločkami a sýrem, bramborovo- karotková kaše, zeleninová
obloha

Oběd 1

obsahuje alergeny: 01,03,04,07

Úterý 26.1.2021
polévka hrachová se zeleným hráškem a kroupamiPolévka
obsahuje alergeny: 01,07

kuřecí játra dušená se zeleninou, dušená rýžeOběd 1

Středa 27.1.2021
polévka kulajdaPolévka
obsahuje alergeny: 01,03,07

hovězí na žampiónech, těstovinyOběd 1
obsahuje alergeny: 01

Čtvrtek 28.1.2021
polévka hovězí s játrovými noky a zeleninouPolévka
obsahuje alergeny: 01,03,09

segedínský guláš, houskové knedlíky (kynuté)- se špaldouOběd 1
obsahuje alergeny: 01,03,07

Pátek 29.1.2021
polévka brokolicová krémováPolévka
obsahuje alergeny: 01,07

kuřecí nudličky na kari s pórkem, čínské nudleOběd 1
obsahuje alergeny: 01,07
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