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Středa 1.2.2023
polévka slepičí se zeleninou a nudlemiPolévka
obsahuje alergeny: 01,03,07,09

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

Čtvrtek 2.2.2023
polévka rajčatová s rýžíPolévka
obsahuje alergeny: 01,07

staročeské karbanátky, brambory, šopský salátoběd 1
obsahuje alergeny: 01,03,07

Pátek 3.2.2023
polévka bramborováPolévka
obsahuje alergeny: 01,09

rizoto s hráškem a zeleninou, strouhaný sýr, řepa červenáoběd 1
obsahuje alergeny: 07



01.02.2023 28.02.2023od

Cizí_únor_2023
do

Pondělí 6.2.2023
polévka hrachová se zeleným hráškemPolévka
obsahuje alergeny: 01,07

rybí filé na rajčatovém protlaku, kuskusoběd 1
obsahuje alergeny: 01,04

Úterý 7.2.2023
polévka česneková s krupkami a bramboryPolévka
obsahuje alergeny: 01

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

Středa 8.2.2023
kukuřičná polévkaPolévka
obsahuje alergeny: 01,07

rýžový nákyp s ovocem, jablkaoběd 1
obsahuje alergeny: 03,07

Čtvrtek 9.2.2023
rybí polévkaPolévka
obsahuje alergeny: 04,07

krůtí plátky na česneku se žampiony, brambory, bylinkový dresink, zeleninová
obloha

oběd 1

obsahuje alergeny: 03,07

Pátek 10.2.2023
gulášová polévkaPolévka
obsahuje alergeny: 01,09

tortilla plněná kuřecím masem a zeleninou, fazolový salát s paprikami a kukuřicíoběd 1
obsahuje alergeny: 01,07
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Pondělí 13.2.2023
polévka pórkováPolévka
obsahuje alergeny: 01,07

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

Úterý 14.2.2023
hovězí polévka s játrovou rýžíPolévka
obsahuje alergeny: 01,03,09

šunka, hrachová kaše s cibulkou, salát z kysaného zelíoběd 1
obsahuje alergeny: 01,07

Středa 15.2.2023
polévka fazolkováPolévka
obsahuje alergeny: 01,07

hovězí guláš, těstoviny, jablkooběd 1
obsahuje alergeny: 01

Čtvrtek 16.2.2023
mrkvová polévkaPolévka
obsahuje alergeny: 01,07

brambory s tvarohem, zeleninová oblohaoběd 1
obsahuje alergeny: 07

Pátek 17.2.2023
polévka s drožďovou zavářkouPolévka
obsahuje alergeny: 01,03,07,09

krůtí nudličky stroganov, dušená rýže, zeleninová oblohaoběd 1
obsahuje alergeny: 01,07
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Pondělí 20.2.2023
polévka čočkováPolévka
obsahuje alergeny: 01,09

brokolice se sýrovou omáčkou, těstovinyoběd 1
obsahuje alergeny: 01,07

Úterý 21.2.2023
kmínová polévka s vejcemPolévka
obsahuje alergeny: 03,07

rybí filé naruby, brambory, zeleninový salát, bylinkový dresinkoběd 1
obsahuje alergeny: 01,03,04,07

Středa 22.2.2023
polévka kapustováPolévka
obsahuje alergeny: 01

masové koule v rajské omáčce, dušená rýžeoběd 1
obsahuje alergeny: 01,03,07,09

Čtvrtek 23.2.2023
polévka slepičí s bulgurem a zeleninouPolévka
obsahuje alergeny: 01,07,09

vepřová panenka, pečené bramborové dukátky, zeleninová obloha, bylinkový
dresink

oběd 1

obsahuje alergeny: 03,07

Pátek 24.2.2023
dýňová polévka krémováPolévka
obsahuje alergeny: 01,07

hovězí lasagne, zeleninová oblohaoběd 1
obsahuje alergeny: 01,03,07
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Pondělí 27.2.2023
polévka hrstkováPolévka
obsahuje alergeny: 01,09

bramborové noky se špenátem a kuřecím masem, zeleninová oblohaoběd 1
obsahuje alergeny: 01,03,07

Úterý 28.2.2023
polévka z červené řepyPolévka
obsahuje alergeny: 01,07

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