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Po  4.2. oběd 1 *Fazolové lusky na kyselo se smetanou, *Vejci, *Brambory, *Horký nápoj (A: 01,03,07)
oběd 2 *Rybí placičky s, *Jogurtovým dresinkem a salátem, *Horký nápoj (A: 01,03,04,07)

Polévka *Bramborová polévka (A: 01,03,09)
Út  5.2. oběd 1 *Pražská hovězí roláda, *Rýže, *Jogurt s ovocem, *Džus (A: 01,03,06,07,08,10,11,12)

oběd 2 *Krůtí játra po tyrolsku, *Rýže, *Jogurt s ovocem, *Džus (A: 01,07,09,10,12)
Polévka *Polévka brokolicová (A: 01,03,06,07,09)

St  6.2. oběd 1 *Vepřová kotleta zapečená se sýrem, *Bramborová kaše, *Čaj s citrónem (A:
01,03,07)

Polévka *Toskánská luštěninová (A: 01,03,06,09)
Čt  7.2. oběd 1 *Fazole v tomatě s masem (vepřové), *Špagety, *Ovoce, *Čaj (A: 01,03)

oběd 2 *Bulgurové krokety s tuňákem a, *Salátem, *Ovoce, *Čaj (A: 01,03,04)
Polévka *Polévka se sýrovým svítkem (A: 01,03,06,07,09)

Pá  8.2. oběd 1 *Králíčí Karí s, *Těstovinami penne a peperonátou, *Ochucené mléko (A: 01,06,07)
Polévka *Polévka vločková (A: 01,06,07,09)

Po  11.2. oběd 1 *Alpský knedlík (povidla, mák) přelitý vanilkovým krémem, *Džus (A: 01,03,05,07,08)
oběd 2 *Celerový salát s ananasem a kuřecím masem, *Domácí houstičky, *Džus (A:

01,03,07,09)
Polévka *Polévka květáková (A: 01,03,06,07,09)

Út  12.2. oběd 1 *Segedínský guláš z krůtího masa, *Houskové knedlíky, *Čaj (A: 01,03,06,07)
oběd 2 *Sýrové placičky s dresinkem, *Zeleninové hranolky, *Salát , *Čaj (A: 01,03,07,09)

Polévka *Polévka fazolová (A: 01,06,07,09)
St  13.2. oběd 1 *Kuřecí placičky, *Brambory opékané, *Salát zeleninový, *Ovoce, *Čaj (A:

01,03,06,07,10)
Polévka *Polévka s játrovou rýží (A: 01,03,09)

Čt  14.2. oběd 1 *Pštrosí vejce, *Bramborová kaše, *Salát okurkový, *Mléko (A: 01,03,07)
oběd 2 *Lasagne s masem, *Salát okurkový, *Mléko (A: 01,03,07,10)

Polévka *Polévka česneková (A: 01,03,06,07,09)
Pá  15.2. oběd 1 *Rozstřelený ptáček s, *Rýží, *Tvarohový dezert s, *Ovocem, *Čaj (A:

01,03,06,07,08,10,11)
Polévka *Polévka rybí (A: 01,04,07,09)

Po  18.2. oběd 1 *Čočkový dhál s rýží, *Zákusek, *Mléko (A: 01,03,07)
oběd 2 *Papriky plněné luštěninovou směsí, *Dresink, *Zákusek, *Mléko (A: 01,03,07)

Polévka *Polévka bramborová s paprikou (A: 01,03,06,07,09)
Út  19.2. oběd 1 *Kuře na paprice, *Těstoviny, *Ovoce, *Čaj s citrónem, (A: 01,07)

oběd 2 *Vepřové na paprice, *Těstoviny, *Ovoce, *Čaj s citrónem (A: 01,07)
Polévka *Polévka drožďová (A: 01,03,06,07,09)

St  20.2. oběd 1 *Francouzské brambory, *Salát zelný, *Džus (A: 01,03,07)
Polévka *Polévka gulášová (A: 01,03,06,07)

Čt  21.2. oběd 1 *Mahi mahi s, *Ořechovo - smetanovou omáčkou, *Bramborové nočky, *Čaj (A:
01,03,04,06,07,08,09)

oběd 2 *Zeleninové špíz s, *Brambory, *Dresink, *Červená řepa, *Čaj (A: 01,03,07)
Polévka *Polévka pórková (A: 01,07)

Pá  22.2. oběd 1 *Lahodná kuřecí stehýnka, *Brambory šťouchané, *Salát coleslaw, *Čaj (A:
01,03,07,09,12)

Polévka *Polévka s cizrnou (A: 01,06,07,09)
Po  25.2. oběd 1 *Bramborové šišky s mákem, *Ovoce, *Kakao (A: 01,03,05,07,08)

oběd 2 *Brokolicové placičky s, *Polentovou kaší, *Ovoce, *Kakao (A: 01,03,07)
Polévka *Polévka zeleninová s pohankou (A: 01,06,07,09)

Út  26.2. oběd 1 *Halušky s, *Krůtím masem a zelím, *Ochucené mléko (A: 01,03,06,07)
oběd 2 *Srdce na paprikách, *Rýže smažená, *Ovoce, *Ochucené mléko (A: 01,06,07)

Polévka *Polévka špenátová (A: 01,07)
St  27.2. oběd 1 *Šunkafleky s brokolicí, *Okurky, *Jogurt s ovocem, *Džus (A: 01,03,06,07,10,12)

Polévka *Polévka čočková (A: 01,06,07,09)
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Čt  28.2. oběd 1 *Rybí filé smažené, *Bramborová kaše, *Kompot, *Čaj s citrónem (A:
01,03,04,06,07,09,10)

oběd 2 *Ryba po mlynářsku, *Bramborová kaše, *Kompot, *Čaj s citrónem (A: 01,03,04,07)
Polévka *Polévka kuřecí s nudlemi (A: 01,03,07,09)
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Seznam alergenů: Obiloviny obsahující lepek    
Vejce                         
Ryby                          
Jádra podzemnice olejné       
Sójové boby + výrobky z nich  
Mléko

08 
09 
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Skořápkové plody (mandle..)   
Celer                         
Hořčice                       
Sezamová semena               
Oxid siřičitý a siřičitany

Jejich čísla jsou uvedena v závorce za názvem jídla.Jídlo obsahuje alergeny.


