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Po  10.2. oběd 1 *Tvarohové noky přelité ovocem a, *Tvarohem, *Čaj (heřmánek s medem) (A:
01,03,07)

oběd 2 *Kaše krupicová s, *Kakaem, *Kompot, *Čaj (heřmánek s medem) (A: 01,07)
Polévka *Polévka zeleninová s pohankou (A: 01,06,07,09)

Út  11.2. oběd 1 *Pečené kuřecí stehno, *Rýže jasmínová, *Salát z červeného zelí, *Čaj (černý rybíz)
(A: 01,03,06,07,09)

oběd 2 *Těstovinový salát s kuřetem a červeným zelím, *Čaj (černý rybíz) (A: 01,07)
Polévka *Polévka vločková (A: 01,06,07,09)

St  12.2. oběd 1 *Vepřová panenka se, *Švestkovou omáčkou, *Brambory šťouchané, *Ovoce, *Mléko
(A: 01,03,07)

Polévka *Polévka fazolová (A: 01,06,07,09)
Čt  13.2. oběd 1 *Krůtí maso na kari, *Těstoviny penne, *Kompot, *Čaj (jablko s ginkgem) (A: 01,07)

oběd 2 *Treska v mandlové krustě, *Brokolice, *Brambory, *Kompot, *Čaj (jablko s ginkgem)
(A: 01,03,04,07,09,10)

Polévka *Polévka rajčatová s kukuřicí
Pá  14.2. oběd 1 *Hovězí mletý biftek s, *Brambory, *Salát zeleninový, *Džus (jablko s mrkví) (A:

01,03,07,10,12)
Polévka *Polévka kmínová s kapáním (A: 01,03,06,07,09)

Po  17.2. oběd 1 *Cizrna na paprice s pórkem, *Vejce, *Tmavý chléb "kovář", *Okurky, *Mléko (A:
01,03,06,07,10)

oběd 2 *Těstoviny se, *Třemi druhy sýra (eidam, niva, parmazán) a ořechy (vlašské a
lískové), *Okurka, *Mléko (A: 01,03,06,07,10)

Polévka *Polévka špenátová (A: 01,07)
Út  18.2. oběd 1 *Mahi mahi na másle, *Bramborová kaše, *Salát coleslaw, *Čaj (divoká višeň) (A:

01,03,04,07,09)
oběd 2 *Omeleta s hráškem, kukuřicí a červenou paprikou, *Brambory, *Salát coleslaw, *Čaj

(divoká višeň) (A: 01,03,07,09)
Polévka *Polévka drožďová (A: 01,03,06,07,09)

St  19.2. oběd 1 *Hovězí guláš, *Kolínka, *Ovoce, *Čaj (sedmero bylin) (A: 01,06,07)
Polévka *Polévka pórková (A: 01,07)

Čt  20.2. oběd 1 *Asijské vepřové nudličky s arašídy, *Rýže basmati, *Šlehaný tvaroh s, *Ovocným
pyré a chia semínky, *Džus (jablko s černým rybízem) (A: 06,07,09)

oběd 2 *Boloňské lasagne z vepřového masa, *Šlehaný tvaroh s, *Ovocným pyré a chia
semínky, *Džus (jablko s černým rybízem) (A: 01,07)

Polévka *Toskánská luštěninová (A: 01,03,06,09)
Pá  21.2. oběd 1 *Květákový nákyp s kuřecím masem, *Bramborová kaše, *Obloha zeleninová, *Káva

bílá (A: 01,03,07)
Polévka *Třeboňská kapří polévka (A: 01,04,07,09,10)

Po  24.2. oběd 1 *Fazolové lusky na smetaně , *Vejce, *Brambory, *Ovoce, *Mléko ochucené (vanilka)
(A: 01,03,06,07)

oběd 2 *Zapečené žampiony s mozzarelou a cherry rajčátky, *Brambory, *Mix salátů, *Ovoce,
*Mléko ochucené (vanilka) (A: 01,03,06,07)

Polévka *Kedlubnová polévka (A: 01,07)
Út  25.2. oběd 1 *Krůtí perkelt s, *haluškami, *Kompot, *Čaj (šípek s rakytníkem) (A: 01,07)

oběd 2 *Krůtí kuličky s kapustou obalené ve vločkách, *Brambory, *Dresink, *Kompot, *Čaj
(šípek s rakytníkem) (A: 01,03,06,07,08,11)

Polévka *Polévka chřestová (A: 01,03)
St  26.2. oběd 1 *Králík po kanadsku, *Rýže jasmínová, *Zákusek, *Džus (jablko s hruškou) (A:

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

Čt  27.2. oběd 1 *Svíčková na smetaně, *Celozrnné knedlíky, *Čaj (černý s citrónem) (A:
01,03,06,07,08,09,10,11)

oběd 2 *Srdce na smetaně, *Celozrnné knedlíky, *Čaj (černý s citrónem) (A:
01,03,06,07,08,09,10,11)
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Polévka *Polévka rybí (A: 01,04,07,09,10)
Pá  28.2. oběd 1 *Vepřová roláda s, *Brambory, *Jogurt s ovocem, *Mléko (A: 01,03,07,10,12)

Polévka *Aztécká polévka (A: 06,09)
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Seznam alergenů: Obiloviny obsahující lepek    
Vejce                         
Ryby                          
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.


