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Pondělí 2.1.2023
ředitelské volno - nevaří seoběd 1

Úterý 3.1.2023
polévka z červené čočkyPolévka
obsahuje alergeny: 01,07,09

zapečené těstoviny s drůbežím masem, zelný salát s mrkvíoběd 1
obsahuje alergeny: 01,07

Středa 4.1.2023
polévka špenátová s vajíčkemPolévka
obsahuje alergeny: 01,03,07

rybí filé v peřince, brambory, zeleninová oblohaoběd 1
obsahuje alergeny: 04,07

Čtvrtek 5.1.2023
polévka hovězí s nudlemiPolévka
obsahuje alergeny: 01,03,09

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

Pátek 6.1.2023
polévka rajčatová s ovesnými vločkamiPolévka
obsahuje alergeny: 01,03,07

špagety carbonare, strouhaný sýr, zeleninová oblohaoběd 1
obsahuje alergeny: 01,03,06,07
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Pondělí 9.1.2023
zelňačka s cizrnouPolévka
obsahuje alergeny: 01,07

kuřecí čína, dušená rýže, zeleninová oblohaoběd 1
obsahuje alergeny: 03

Úterý 10.1.2023
polévka česneková s bramborem a vejcemPolévka
obsahuje alergeny: 03

hovězí ragú v zelenině, těstovinyoběd 1
obsahuje alergeny: 01

Středa 11.1.2023
polévka brokolicovo-květákováPolévka
obsahuje alergeny: 01,07

kuře pečené, brambory, kompot ovocnýoběd 1
obsahuje alergeny: 01,07

Čtvrtek 12.1.2023
polévka slepičí s písmenkamiPolévka
obsahuje alergeny: 07,09

křenová omáčka s vařeným vepřovým masem, bramborové knedlíkyoběd 1
obsahuje alergeny: 01,03,07

Pátek 13.1.2023
dýňová polévka krémováPolévka
obsahuje alergeny: 01,07

čočka na kyselo, vaječná omeleta, okurka sterilovanáoběd 1
obsahuje alergeny: 01,03
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Pondělí 16.1.2023
polévka fazolováPolévka
obsahuje alergeny: 01,09

zapékaný kapustový nákyp se sýrem, bramborová kaše, zeleninová oblohaoběd 1
obsahuje alergeny: 01,03,07

Úterý 17.1.2023
zeleninová polévka s krupicíPolévka
obsahuje alergeny: 03,07

hovězí svíčková na smetaně, houskové knedlíky (kynuté)- se špaldouoběd 1
obsahuje alergeny: 01,03,07,09

Středa 18.1.2023
polévka borščPolévka
obsahuje alergeny: 01,07

rizoto srbské, strouhaný sýr, zeleninová oblohaoběd 1
obsahuje alergeny: 01,07

Čtvrtek 19.1.2023
polévka pórková s krupicovými nočkyPolévka
obsahuje alergeny: 01,03,07

špagety s rajčatovo paprikovou omáčkou, strouhaný sýr, zeleninová oblohaoběd 1
obsahuje alergeny: 01,07

Pátek 20.1.2023
rybí polévkaPolévka
obsahuje alergeny: 04,07

zapečené krůtí plátky se zeleninou, brambory, bylinkový dresinkoběd 1
obsahuje alergeny: 03,07
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Pondělí 23.1.2023
polévka zelenin. s drožďovými knedlíčkyPolévka
obsahuje alergeny: 01,03,09

kuřecí nudličky se smetanovou omáčkou, kuskusoběd 1
obsahuje alergeny: 01,07

Úterý 24.1.2023
polévka hrachováPolévka
obsahuje alergeny: 01,07

čevabčiči, brambory, bylinkový dresink, zeleninová oblohaoběd 1
obsahuje alergeny: 01,03,07,10

Středa 25.1.2023
hovězí polévka s těstovinouPolévka
teplý těstovinový salát se zeleninou a hovězím masemoběd 1
obsahuje alergeny: 01,07

Čtvrtek 26.1.2023
mrkvová polévkaPolévka
obsahuje alergeny: 01,07

knedlíky kynuté ovocné, zakysaná smetanaoběd 1
obsahuje alergeny: 01,03,07

Pátek 27.1.2023
bramborová polévka se zeleninouPolévka
obsahuje alergeny: 01,07

chilli con carne s mletým masem nepálivé, chléb, zeleninová oblohaoběd 1
obsahuje alergeny: 01
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Pondělí 30.1.2023
polévka zeleninováPolévka
obsahuje alergeny: 01,07,09

špagety s tuňákem a sušeným rajčatyoběd 1
obsahuje alergeny: 01

Úterý 31.1.2023
polévka zeleninováPolévka
obsahuje alergeny: 01,03,07,09

zapečené smetanové brambory s brokolicí a kuřecím masem, zeleninová oblohaoběd 1
obsahuje alergeny: 01,03,07
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Seznam alergenů: Obiloviny obsahující lepek    
Vejce                         
Ryby                          
Sójové boby (sója)
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Mléko                         
Celer                         
Hořčice


