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Po  6.1. oběd 1 *Jáhlová kaše s jablky, hruškami a skořicí, *Ovoce, *Kakao (A: 03,07)
oběd 2 *Papriky plněné fazolovou variací s kuskusem a sýrem, *Dresink, *Ovoce, *Kakao (A:

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

Út  7.1. oběd 1 *Losos na másle s bylinkami, *Bramborová kaše, *Salát, *Čaj (brusinka s černým
rybízem) (A: 01,03,04,07)

oběd 2 *Houbový pilaf s bulgurem a praženými mandlemi, *Salát, *Čaj (brusinka s černým
rybízem) (A: 01,03,06,07,09)

Polévka *Polévka pórková (A: 01,07)
St  8.1. oběd 1 *Vepřové kuličky v, *Rajské omáčce, *Tarhoňa, *Mléko ochucené (banán) (A:

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

Čt  9.1. oběd 1 *Krůtí azu po tatarsku, *Rýže, *Jogurt s ovocem, *Čaj (heřmánek s medem) (A:
01,07,10,12)

oběd 2 *Celerový salát s ananasem, kuřecím masem a sýrem, *Domácí houstičky se
semínky, *Jogurt s ovocem, *Čaj (heřmánek s medem) (A: 01,03,07,09,12)

Polévka *Polévka s játrovou rýží (A: 01,03,06,09)
Pá  10.1. oběd 1 *Francouzské brambory, *Salát okurkový, *Punč (A: 01,03,07)

Polévka *Polévka z duo mrkve (A: 01,03,06,07,09)
Po  13.1. oběd 1 *Fazolový guláš bezmasý se špagetami, *Šlehaný tvaroh "Míša", *Mléko (A: 01,07)

oběd 2 *Těstoviny s ořechovou omáčkou, *Šlehaný tvaroh "Míša", *Mléko (A: 01,07)
Polévka *Polévka bramborová (A: 01,06,07,09)

Út  14.1. oběd 1 *Kuřecí směs po srbsku, *Rýže, *Zeleninový salát, *Ovoce, *Čaj (divoká višeň) (A:
01,03,07,10)

oběd 2 *Lasagne se špenátem a treskou, *Zeleninový salát, *Ovoce, *Čaj (divoká višeň) (A:
01,03,04,06,07,09,10)

Polévka *Polévka dýňová se semínky (A: 01,06,07,08,09)
St  15.1. oběd 1 *Vepřová kotleta na máslové kukuřici, *Bramborová kaše domácí, *Džus (jablko s

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

Čt  16.1. oběd 1 *Hovězí maso na šípkové omáčce, *Celozrnný knedlík, *Čaj (sedmero bylin) (A:
01,03,06,07,08,09,10,11)

oběd 2 *Srdce na šípkové omáčce, *Celozrnný knedlík, *Čaj (sedmero bylin) (A:
01,03,06,07,08,09,10,11)

Polévka *Polévka zelnice (A: 01,03,07)
Pá  17.1. oběd 1 *Čevabčiči, *Brambory, *Červená řepa, *Mléko ochucené (jahody) (A: 01,03,06,07,10)

Polévka *Polévka drožďová (A: 01,03,06,07,09)
Po  20.1. oběd 1 *Vegetariánský karbanátek (brokolice, mrkev, červená čočka), *Brambory, *Ovoce,

*Čaj (šípek s rakytníkem) (A: 01,03,06,07,09)
oběd 2 *Sýrové placičky s dresinkem, *Brambory, *Ovoce, *Čaj (šípek s rakytníkem) (A:

01,03,07)
Polévka *Polévka špenátová (A: 01,07)

Út  21.1. oběd 1 *Zapečené špecle s kuřecím masem, *Zelný salát s mrkví, *Mléko (A:
01,03,06,07,09,12)

oběd 2 *Švédský těstovinový salát s lososem, *Zelný salát s mrkví, *Mléko (A:
01,03,04,07,09,10,12)

Polévka *Polévka bramborová s paprikami (A: 01,03,06,07,09)
St  22.1. oběd 1 *Pštrosí vejce, *Bramborová kaše domácí, *kompot, *Džus (jablko s hruškou) (A:

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

Čt  23.1. oběd 1 *Paella s kuřecími kousky, *Rýže jasmínová, *Jogurt, *Čaj (černý rybíz) (A: 07,12)
oběd 2 *Krůtí plátek se smetanovým rizotem z krup, *Salát, *Jogurt, *Čaj (černý rybíz) (A:

01,06,07,09,12)
Polévka *Polévka fazolová (A: 01,06,07,09)
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Pá  24.1. oběd 1 *Krůtí kostky na česneku, *Bramborové knedlíky, *Zelí, *Džus (mařinka) (A: 01,03)
Polévka *Polévka plesnivka (A: 03)

Po  27.1. oběd 1 *Alpský knedlík s vanilkovým krémem a mákem, *Ovoce, *Čaj (černý s citrónem) (A:
01,03,05,07,08)

oběd 2 *Zeleninové ragú, *Jáhlové krokety, *Ovoce, *Čaj (černý s citrónem) (A: 03)
Polévka *Polévka zeleninová s pohankou (A: 01,06,07,09)

Út  28.1. oběd 1 *Kuřecí placičky, *Bramborová kaše, *Salát coleslaw, *Džus (jablko s černým rybízem)
(A: 01,03,06,07,09,10)

oběd 2 *Ryba s kuskusovým salátem, *Salát coleslaw, *Džus (jablko s černým rybízem) (A:
03,04,09,10)

Polévka *Toskánská luštěninová (A: 01,03,06,09)
St  29.1. oběd 1 *Králíčí Karí, *Těstoviny, *Šlehaný tvaroh s, *Ovocným pyré, *Čaj (borůvky) (A: 01,07)

Polévka *Polévka vločková (A: 01,06,07,09)
Čt  30.1. oběd 1 *Vepřová kýta po mexikánsku, *Rýže basmati, *Mléko (A: 01,06,07,08,10,11)

oběd 2 *Čínské nudle s kuřecím masem a zeleninou, *Mléko (A: 01,03,06,07,09)
Polévka *Polévka z farmářského trhu (A: 01,07,09)
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Seznam alergenů: Obiloviny obsahující lepek    
Vejce                         
Ryby                          
Jádra podzemnice olejné       
Sójové boby + výrobky z nich  
Mléko

08 
09 
10 
11 
12

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

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


