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Po  4.1. oběd 1 *Fazolový salát s tuňákem, *Těstoviny, *Čaj (A: 01,03,04,09,10)
oběd 2 *Zeleninové ragú s, *Jáhlovými kroketami, *Čaj (A: 03)

Polévka *Polévka z duo mrkve (A: 01,03,06,07,09)
Út  5.1. oběd 1 *Barevné vepřové nudličky s, *Rýží, *Džus (A: 01,07)

oběd 2 *Krůtí játra po tyrolsku, *Rýže, *Džus (A: 01,07,09,10)
Polévka *Polévka vločková (A: 01,06,07,09)

St  6.1. oběd 1 *Kuře pečené s nádivkou, *Brambory, *Ovoce, *Čaj (A: 01,03,07)
Polévka *Polévka hrstková (A: 01,06,07,09)

Čt  7.1. oběd 1 *Hovězí ragú, *Bulgur, *Zákusek, *Mléko (A: 01,03,07,09,12)
oběd 2 *Rajčatový bulgur s uzeným tofu, *Zákusek, *Mléko (A: 01,03,06,07,09)

Polévka *Polévka špenátová (A: 01,07)
Pá  8.1. oběd 1 *Pštrosí vejce, *Bramborová kaše, *Kompot, *Čaj (A: 01,03,07)

Polévka *Polévka zelná (A: 01,03,07)
Po  11.1. oběd 1 *Alpský knedlík s vanilkovým krémem, *Čaj (A: 01,03,05,07,08)

oběd 2 *Losos v sezamu na smetaně, *Brambory, *Zeleninová obloha, *Čaj (A:
01,03,04,06,07,09,10,11)

Polévka *Polévka zeleninová s pohankou (A: 01,06,07,09)
Út  12.1. oběd 1 *Rozlétaný ptáček, *Rýže, *Jogurt s ovocem, *Čaj (A: 01,03,06,07,08,10,11,12)

oběd 2 *Celerový salát s ananasem a kuřecím masem a sýrem, *Domácí houstičky s quinoou,
*Jogurt s ovocem, *Čaj (A: 01,03,07,09,10,12)

Polévka *Polévka česneková (A: 01,03,06,07,09)
St  13.1. oběd 1 *Krůtí prso po staročesku, *Brambory, *Čaj, *Ovoce (A: 01,03,07,10)

Polévka *Kedlubnová polévka (A: 01,07)
Čt  14.1. oběd 1 *Boloňské špagety, *Kakao, *Kompot (A: 01,03,07,10)

oběd 2 *Boloňské lasagne, *Kakao, *Kompot (A: 01,07)
Polévka *Polévka hrachová (A: 01,06,07,09)

Pá  15.1. oběd 1 *Kuřecí placičky, *Bramborová kaše, *Zeleninový salát, *Džus (A: 01,03,06,07,10)
Polévka *Polévka drožďová (A: 01,03,06,07,09)

Po  18.1. oběd 1 *Cizrna se smetanovým špenátem, *Špecle, *Šlehaný tvaroh, *Čaj (A: 01,07)
oběd 2 *Brokolicové placičky, *Polentová kaše, *Šlehaný tvaroh, *Čaj (A: 01,03,07)

Polévka *Polévka z farmářského trhu (A: 01,07,09)
Út  19.1. oběd 1 *Okoun nilský (sladkovodní ryba) na másle, *Bramborová kaše , *Zeleninový salát,

*Čaj (A: 01,03,04,07,10)
oběd 2 *Luštěninová směs na smetaně s, *Vejcem a, *Kuskusem, *Zeleninový salát, *Čaj (A:

01,03,06,07,10)
Polévka *Polévka dýňová se semínky (A: 01,06,07,08,09)

St  20.1. oběd 1 *Králíčí Karí, *Tagliatelle, *Ovoce, *Mléko (A: 01,07)
Polévka *Polévka brokolicová (A: 01,03,06,07,09)

Čt  21.1. oběd 1 *Vepřové kostky na máslové zelenině (baby mrkev, kukuřice, fazolky), *Rýže, *Džus
(A: 01,07)

oběd 2 *Restovaná srdce na cibulce, *Rýže dušená, *Džus (A: 01)
Polévka *Polévka fazolová krémová (A: 01,07,09)

Pá  22.1. oběd 1 *Krůtí kousky na česneku, *Bramborové kuskus knedlíky, *Červené zelí, *Čaj (A:
01,03)

Polévka *Polévka s játrovou rýží (A: 01,03,06,09)
Po  25.1. oběd 1 *Tvarohové noky přelité ovocem a, *Tvarohem, *Čaj (A: 01,03,07)

oběd 2 *Rybí salát s jablky, *Domácí houstičky se sezamem, *Čaj (A: 01,03,04,07,09,10)
Polévka *Polévka pórková (A: 01,07)

Út  26.1. oběd 1 *Asijské vepřové nudličky, *Rýže dušená, *Mléko ochucené (A: 06,07,09)
oběd 2 *Čínské nudle s vepřovým masem a zeleninou, *Mléko ochucené (A: 01,03,06,07,09)

Polévka *Polévka kachní se zeleninou (A: 01,03,07,09)
St  27.1. oběd 1 *Pečený krůtí karbanátek, *Bramborový salát, *Ovoce, *Čaj (A: 01,03,07,09,10)

Polévka *Celerová polévka s bramborem (A: 01,07,09)
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Čt  28.1. oběd 1 *Kuře na paprice, *Barevné těstoviny, *Čaj (A: 01,03,07)
oběd 2 *Borůvkové knedlíky sypané, *Perníkem, *Čaj (A: 01,03,07,12)

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


