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Pondělí 3.1.2022
polévka špenátováPolévka
obsahuje alergeny: 01,07

krůtí maso po čínsku, čínské nudleOběd 1
obsahuje alergeny: 01,03,06

Úterý 4.1.2022
polévka hrstkováPolévka
obsahuje alergeny: 01,09

rybí filé na másle, brambory, zeleninová oblohaOběd 1
obsahuje alergeny: 04,07

Středa 5.1.2022
polévka česneková s kroupamiPolévka
obsahuje alergeny: 01,03

hovězí pečeně cikánská, houskové knedlíky (kynuté)- se špaldouOběd 1
obsahuje alergeny: 01,03,07

Čtvrtek 6.1.2022
bramborová polévka se zeleninouPolévka
obsahuje alergeny: 07

grenadýrský pochod, zeleninová oblohaOběd 1
obsahuje alergeny: 01

Pátek 7.1.2022
hovězí polévka s játrovou rýžíPolévka
obsahuje alergeny: 03

chilli con carne s mletým masem nepálivé, chléb, jablka - přílohaOběd 1
obsahuje alergeny: 01
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Pondělí 10.1.2022
polévka kapustováPolévka
obsahuje alergeny: 01

kuřecí nudličky na kari, tarhoňaOběd 1
obsahuje alergeny: 01,07

Úterý 11.1.2022
polévka slepičí s celestýnskými nudlemiPolévka
obsahuje alergeny: 01,03,07

záhorácký vepřový závitek plněný zelím, bramborové knedlíkyOběd 1
obsahuje alergeny: 01,03

Středa 12.1.2022
hrášková krémová polévkaPolévka
telecí dušené v mrkvi, těstoviny - přílohaOběd 1
obsahuje alergeny: 01,07

Čtvrtek 13.1.2022
polévka cibulováPolévka
obsahuje alergeny: 01

sekaná pečeně s pohankou a zeleninou, bramborová kaše, okurkový salátOběd 1
obsahuje alergeny: 01,03,07

Pátek 14.1.2022
dýňová polévka krémováPolévka
obsahuje alergeny: 01,07

kuřecí játra dušená, dušená rýžeOběd 1
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Pondělí 17.1.2022
rybí polévkaPolévka
obsahuje alergeny: 04,07

krůtí masová směs, dušená rýže, jablkoOběd 1

Úterý 18.1.2022
polévka čočkováPolévka
obsahuje alergeny: 01

těstoviny s tuňákem a sušenými rajčaty, strouhaný sýr, zeleninová oblohaOběd 1
obsahuje alergeny: 01,04,07

Středa 19.1.2022
polévka hovězí s písmenkyPolévka
obsahuje alergeny: 01,09

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

Čtvrtek 20.1.2022
polévka rajčatová s kapánímPolévka
obsahuje alergeny: 01,03,07

bulgur se zeleninou, strouhaný sýr, okurkaOběd 1
obsahuje alergeny: 01,07

Pátek 21.1.2022
zeleninová polévkaPolévka
obsahuje alergeny: 07

kuře pečené, brambory, kompot ovocný - přílohaOběd 1
obsahuje alergeny: 01,07
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Pondělí 24.1.2022
celerová polévkaPolévka
obsahuje alergeny: 07,09

kuře po italsku, kuskus - přílohaOběd 1

Úterý 25.1.2022
polévka z fazolových luskůPolévka
obsahuje alergeny: 01,07

nudle s mákem, jablka - přílohaOběd 1
obsahuje alergeny: 01,07

Středa 26.1.2022
polévka gulášováPolévka
obsahuje alergeny: 01

omáčka křenová, vepřová plec vařená, bramboryOběd 1
obsahuje alergeny: 01,07

Čtvrtek 27.1.2022
kmínová polévka s vejcemPolévka
obsahuje alergeny: 03,07

králík na česneku, dušený špenát, bramborové knedlíkyOběd 1
obsahuje alergeny: 01,03,07

Pátek 28.1.2022
polévka mrkvováPolévka
obsahuje alergeny: 01,07

zeleninové karbanátky s čočkou, brambory, bylinkový dresink, zeleninová
obloha

Oběd 1

obsahuje alergeny: 01,03,07,09
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Pondělí 31.1.2022
polévka fazolováPolévka
obsahuje alergeny: 01

zapečené těstoviny s drůbežím masem, mrkvový salát s jablky - přílohaOběd 1
obsahuje alergeny: 01,07
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