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Po  1.2. oběd 1 *Smetanové rizoto s kroupami, *Bulgur, *Jogurt s ovocem, *Mléko ochucené (A:
01,06,07,09,12)

Polévka *Polévka brokolicová (A: 01,03,06,07,09)
Út  2.2. oběd 1 *Vepřové kotletky ve sladkokyselém glazé, *Brambory, *Zeleninový salát, *Čaj (A:

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

St  3.2. oběd 1 *Pečené kuřecí stehno se sicilskou caponatou, *Rýže, *Ovoce, *Čaj (A: 01,06,07,09)
Polévka *Bramborová polévka s paprikou (A: 01,03,06,07,09)

Čt  4.2. oběd 1 *Maso tří barev (vepřové, krůtí, hovězí), *Tarhoňa, *Zeleninový salát, *Džus (A:
01,03,06,07,10)

Polévka *Polévka hráškový krém (A: 01,07)
Pá  5.2. oběd 1 *Losos na másle a bylinkách, *Bramborová kaše, *Kompot, *Čaj (A: 01,03,04,07)

Polévka *Polévka čočková (A: 01,06,07,09)
Po  15.2. oběd 1 *Bezmasé boloňské ragú, *Špecle sypané sýrem, *Šlehaný tvaroh s, *Ovocným pyré,

*Čaj (A: 01,07)
Polévka *Polévka norská rybí (A: 01,04,09,10)

Út  16.2. oběd 1 *Segedínský guláš, *Špaldový knedlík, *Ovoce, *Čaj (A: 01,03,06,07)
Polévka *Polévka drožďová (A: 01,03,06,07,09)

St  17.2. oběd 1 *Hovězí mletý biftek, *Brambory, *Dresink, *Džus (A: 01,03,07,10)
Polévka *Polévka z duo mrkve (A: 01,03,06,07,09)

Čt  18.2. oběd 1 *Kuře po indicku s kuskusem, *Kompot, *Čaj (A: 01,03,07,12)
Polévka *Polévka špenátová (A: 01,07)

Pá  19.2. oběd 1 *Vepřová kotleta na houbách, *Rýže, *Mléko (A: 01,06,07)
Polévka *Polévka luštěninová s haluškami (A: 01,06,07,09)

Po  22.2. oběd 1 *Květák smažený, *Brambory, *Jogurtový dresink s koprem, *Čaj (A: 01,03,07,10)
Polévka *Maďarská rybí (A: 01,03,04,07,09,10)

Út  23.2. oběd 1 *Zapečené těstoviny s kuřecím masem a brokolicí, *Kompot, *Čaj (A: 01,03,06,07)
Polévka *Polévka česneková (A: 01,03,06,07,09)

St  24.2. oběd 1 *Vepřové na kapustě, *Brambory, *Ovoce, *Džus (A: 01,03,07)
Polévka *Polévka sýrová se strouháním (A: 01,03,07)

Čt  25.2. oběd 1 *Sekaný špalíček (králičí maso) s cizrnou, *Rýže, *Mléko (A: 01,03,07)
Polévka *Kedlubnová polévka (A: 01,07)

Pá  26.2. oběd 1 *Vepřová panenka na, *Šípkové omáčce, *Bramborové knedlíky, *Zeleninový salát,
*Čaj (A: 01,03,06,07,08,09,10,11)

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


