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Středa 1.2.2017
polévka špenátová s vajíčkemPolévka
obsahuje alergeny: 01,03,07

hovězí pečeně na česneku, dušená rýžeOběd 1
obsahuje alergeny: 01

Čtvrtek 2.2.2017
zelňačka s cizrnouPolévka
obsahuje alergeny: 01,07

knedlíky kynuté s povidly, strouhaný tvrdý tvarohOběd 1
obsahuje alergeny: 01,03,07

Pátek 3.2.2017
polévka kroupová se zeleninou a bramboryPolévka
obsahuje alergeny: 01

zeleninové karbanátky, bramborová kaše - příloha, zeleninová oblohaOběd 1
obsahuje alergeny: 01,03,07,09
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Pondělí 6.2.2017
polévka rajčatová s celozrnnou těstovinouPolévka
obsahuje alergeny: 01,07

čočka na kyselo, vejce vařené, okurka sterilovaná - přílohaOběd 1
obsahuje alergeny: 01,03

Úterý 7.2.2017
polévka hrachová se zeleným hráškem a kroupamiPolévka
obsahuje alergeny: 01,07

vepřové v zelenině, těstoviny, jablka - přílohaOběd 1
obsahuje alergeny: 01,07

Středa 8.2.2017
polévka bramboračkaPolévka
obsahuje alergeny: 07,09

sekaná pečeně, bramborovo- karotková kaše, zeleninová oblohaOběd 1
obsahuje alergeny: 01,03,07

Čtvrtek 9.2.2017
polévka hovězí s kapáním a zeleninouPolévka
obsahuje alergeny: 01,03,07,09

svíčková na smetaně, houskové knedlíky (kynuté)Oběd 1
obsahuje alergeny: 01,03,07,09

Pátek 10.2.2017
polévka česneková s krupkami a bramboryPolévka
obsahuje alergeny: 01

rizoto s hráškem a zeleninou sypané sýrem, strouhaný sýr, zeleninová oblohaOběd 1
obsahuje alergeny: 07
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Pondělí 13.2.2017
polévka hrstkováPolévka
obsahuje alergeny: 01,09

lívance se špaldou, domácí tvarohovo-smetanový krém, čokoládaOběd 1
obsahuje alergeny: 01,03,07

Úterý 14.2.2017
norská rybí polévkaPolévka
obsahuje alergeny: 04,07,09

kuře a la bažant, bulgur se zeleninou, zeleninová oblohaOběd 1
obsahuje alergeny: 01,09

Středa 15.2.2017
hovězí polévka s játrovou rýžíPolévka
obsahuje alergeny: 03,09

hovězí pečeně na celeru, houskové knedlíky (kynuté)- se špaldouOběd 1
obsahuje alergeny: 01,03,07,09

Čtvrtek 16.2.2017
polévka gulášová z hlívy ústřičnéPolévka
obsahuje alergeny: 01

kovbojské fazole s bramboryOběd 1

Pátek 17.2.2017
polévka kapustováPolévka
obsahuje alergeny: 01

králík na česneku, špenát dušený, bramborové knedlíkyOběd 1
obsahuje alergeny: 01,03,07
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Pondělí 20.2.2017
polévka pórková s ovesnými vločkamiPolévka
obsahuje alergeny: 01

žampionová omáčka se smetanou, těstoviny - příloha, jablka - přílohaOběd 1
obsahuje alergeny: 01,07

Úterý 21.2.2017
polévka čočková s kroupami a zeleninouPolévka
obsahuje alergeny: 01,09

květák smažený, brambory m.m., zeleninová oblohaOběd 1
obsahuje alergeny: 01,03,07

Středa 22.2.2017
polévka cibulová s bramboryPolévka
obsahuje alergeny: 01,09

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

Čtvrtek 23.2.2017
polévka slepičí s rýží a zeleninouPolévka
obsahuje alergeny: 07,09

krůtí minutkový guláš, tarhoňaOběd 1
obsahuje alergeny: 01,07

Pátek 24.2.2017
polévka brokolicovo-květáková s majoránkouPolévka
obsahuje alergeny: 01,07

vepřová kýta plněná, dušená rýžeOběd 1
obsahuje alergeny: 01
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Pondělí 27.2.2017
polévka koprová (kulajda)Polévka
obsahuje alergeny: 01,03,07

nákyp z rybího filé, bramborová kaše, zeleninová oblohaOběd 1
obsahuje alergeny: 01,03,04,07

Úterý 28.2.2017
polévka fazolová se zeleninouPolévka
obsahuje alergeny: 01,09

omáčka rajská, hovězí maso vařené, těstovinyOběd 1
obsahuje alergeny: 01,09
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