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Úterý 1.2.2022
polévka pórkováPolévka
obsahuje alergeny: 01a,07

rybí filé na másle, čočkový salát se zeleninouOběd 1
obsahuje alergeny: 01a,04,07,09

Středa 2.2.2022
hovězí polévka s játrovou rýžíPolévka
obsahuje alergeny: 01a,03

masové koule v rajské omáčce, těstovinyOběd 1
obsahuje alergeny: 01a,03,07,09

Čtvrtek 3.2.2022
zeleninová polévka s krupicíPolévka
obsahuje alergeny: 01a,03,07

krůtí řízek přírodní, brambory, bylinkový dresink, zeleninová oblohaOběd 1
obsahuje alergeny: 01,03,07

Pátek 4.2.2022
polévka rajčatová s kuskusemPolévka
obsahuje alergeny: 01,07

špagety s brynzou, zeleninová oblohaOběd 1
obsahuje alergeny: 01,07
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Pondělí 7.2.2022
polévka hrstkováPolévka
obsahuje alergeny: 01,09

kuře dušené na zelenině, kuskus, zeleninová oblohaOběd 1
obsahuje alergeny: 01,09

Úterý 8.2.2022
polévka česneková s bramborem a vejcemPolévka
obsahuje alergeny: 03

hrachová kaše s cibulkou, vaječná omeleta, okurka sterilovanáOběd 1
obsahuje alergeny: 01,03,07

Středa 9.2.2022
polévka kulajdaPolévka
obsahuje alergeny: 01,03,07

moravský vrabec, bramborové knedlíky, dušené zelíOběd 1
obsahuje alergeny: 01,03

Čtvrtek 10.2.2022
polévka slepičí s písmenkamiPolévka
obsahuje alergeny: 07,09

telecí na pražský způsob, dušená rýže s hráškem, jablkaOběd 1
obsahuje alergeny: 01,03,07

Pátek 11.2.2022
polévka bramborováPolévka
obsahuje alergeny: 01,09

sekaný máslový řízek, bramborovo- karotková kaše, zeleninová oblohaOběd 1
obsahuje alergeny: 01,03,07
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Pondělí 14.2.2022
polévka kapustováPolévka
obsahuje alergeny: 01

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

Úterý 15.2.2022
polévka gulášováPolévka
obsahuje alergeny: 01

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

Středa 16.2.2022
hovězí polévka s těstovinouPolévka
obsahuje alergeny: 01

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

Čtvrtek 17.2.2022
polévka hrachováPolévka
obsahuje alergeny: 01

losos, brambory, bylinkový dresink, zeleninová oblohaOběd 1
obsahuje alergeny: 03,07

Pátek 18.2.2022
mrkvová polévkaPolévka
obsahuje alergeny: 01,07

brokolice se sýrovou omáčkou, těstovinyOběd 1
obsahuje alergeny: 01,07
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Pondělí 21.2.2022
polévka čočková se zeleninouPolévka
obsahuje alergeny: 01,09

krůtí maso na houbách, těstovinyOběd 1
obsahuje alergeny: 01,07

Úterý 22.2.2022
polévka kmínová s kapáním a zeleninouPolévka
obsahuje alergeny: 01,03,07,09

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

Středa 23.2.2022
polévka květáková s ovesnými vločkamiPolévka
obsahuje alergeny: 01,03,07

lečo s vejci, brambory, zeleninová oblohaOběd 1
obsahuje alergeny: 03

Čtvrtek 24.2.2022
polévka s drožďovou zavářkouPolévka
obsahuje alergeny: 01,03,07,09

kuře a la bažant, dušená rýže, zeleninová oblohaOběd 1
obsahuje alergeny: 01,09

Pátek 25.2.2022
polévka špenátová s vajíčkemPolévka
obsahuje alergeny: 01,03,07

fazole mexické, chlébOběd 1
obsahuje alergeny: 01
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Pondělí 28.2.2022
zelňačkaPolévka
obsahuje alergeny: 01,07

zapečené těstoviny s drůbežím masem, zeleninová oblohaOběd 1
obsahuje alergeny: 01,07
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Seznam alergenů: Obiloviny obsahující lepek    
Obiloviny - pšenice           
Vejce

04 
07 
09

Ryby                          
Mléko                         
Celer


