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St  1.2. oběd 1 *Vepřové medailonky s cibulovou omáčkou, *Bramborová kaše, *Džus (A: 01,03,07)
Polévka *Polévka hrstková (A: 01,06,07,09)

Čt  2.2. oběd 1 *Francouzské brambory, *Okurka, *Přesnídávka ovocná *Čaj (A: 01,03,07,10)
oběd 2 *Bulgurové rizoto s černou čočkou a zeleninou, *Okurka, *Přesnídávka ovocná, *Čaj

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

Pá  3.2. oběd 1 POLOLETNÍ PRÁZDNINY
Po  6.2. oběd 1 *Palačinky se zavařeninou a šlehačkou, *Jogurt s ovocem, *Mléko ochucené (A:

01,03,06,07,12)
oběd 2 *Kuskus s grilovanou zeleninou, *Jogurt s ovocem,  *Mléko ochucené (A: 06,07,12)

Polévka *Polévka zeleninová s jáhlami (A: 06,07,09)
Út  7.2. oběd 1 *Králík na česneku, *Špenát , *Bramborové knedlíky, *Čaj (A: 01,03,07)

oběd 2 *Bramborový guláš , *Chléb, *Čaj (A: 01,03,07)
Polévka *Polévka z duo mrkve (A: 01,03,06,07,09)

St  8.2. oběd 1 *Hovězí pečeně cikánská, *Rýže, *Ovoce, *Džus (A: 01,10)
Polévka *Polévka drůbeží s těstovinou (A: 01,03,07,09)

Čt  9.2. oběd 1 *Tagliatelle s lososem ve smetanové omáčce, *Čaj (A: 01,03,04,06,07,09,10)
oběd 2 *Kuře v zelí, *Brambor., *Čaj (A: 01,03,07)

Polévka *Polévka hráškový krém (A: 01,07)
Pá  10.2. oběd 1 *Holandský řízek, *Bramborová kaše, *Zeleninový salát, *Mošt (A: 01,03,07,08,10)

Polévka *Polévka zeleninová s cizrnou (A: 01,06,07,09)
Po  13.2. oběd 1 *Omáčka koprová, *Vařené vejce, *Houskové knedlíky , *Čaj (A: 01,03,06,07,09)

oběd 2 *Nákyp rýžový s meruňkami, *Čaj (A: 03,07)
Polévka *Polévka vločková (A: 01,06,07,09)

Út  14.2. oběd 1 *Kuřecí medailonky s hříbkovým přelivem, *Gnocchi, *Zeleninový salát, *Mléko (A:
01,03,06,07)

oběd 2 *Řecké penne s tuňákem a olivami, *Zeleninový salát, *Mléko (A: 01,03,04,07,09,10)
Polévka *Polévka zeleninová s pohankou (A: 01,06,07,09)

St  15.2. oběd 1 *Krůtí na kari, *Rýže jasmínová, *Muffiny, *Čaj (A: 01,03,05,07,08,12)
Polévka *Polévka pórková (A: 01,07)

Čt  16.2. oběd 1 *Fazole v tomatové omáčce s masem, *Špagety, *Džus (A: 01,03)
oběd 2 *Celerový salát s ananasem a kuřecím masem, *Houstičky, *Džus (A: 01,03,07,09,10)

Polévka *Polévka zeleninová se sýrovým svítkem (A: 01,03,07)
Pá  17.2. oběd 1 *Vepřové v mrkvi, *Brambor, *Zeleninový salát, *Mošt (A: 01,03,07)

Polévka *Polévka bramborová (A: 01,03,09)
Po  20.2. oběd 1 *Alpský knedlík s vanilkovým krémem a mákem, *Ovoce, *Káva bílá (A:

01,03,05,07,08)
oběd 2 *Zapečené těstoviny s brokolicí, *Ovoce, *Káva bílá (A: 01,03,07)

Polévka *Polévka zeleninová s těstovinami
Út  21.2. oběd 1 *Pečené kuřecí paličky, *Zelí, *Bramborové knedlíky, *Čaj (A: 01,03)

oběd 2 *Čočkový salát , *Houstičky, *Čaj (A: 01,03,07,09)
Polévka *Polévka rajská (A: 01,03,06,09)

St  22.2. oběd 1 *Maso dvou barev se zeleninou, *Hrášková rýže, *Šlehaný tvaroh Míša, *Džus (A:
01,07,09)

Polévka *Polévka zeleninová s játrovou rýží (A: 01,03,06,09)
Čt  23.2. oběd 1 *Vepřová panenka plněná sušenými rajčaty, *Bramborová kaše, *Zeleninový salát,

*Čaj (A: 01,03,07,10)
oběd 2 *Torteliny se šunkovo-sýrovou omáčkou, *Zeleninový salát, *Čaj (A: 01,03,07)

Polévka *Polévka fazolová (A: 01,06,07,09)
Pá  24.2. oběd 1 *Maďarský perkelt , *Halušky, *Džus (A: 01,12)

Polévka *Polévka česneková (A: 01,03,06,07,09)
Po  27.2. oběd 1 JARNÍ PRÁZDNINY
Út  28.2. oběd 1 JARNÍ PRÁZDNINY
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Seznam alergenů: Obiloviny obsahující lepek    
Vejce                         
Ryby                          
Jádra podzemnice olejné       
Sójové boby + výrobky z nich
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Mléko                         
Skořápkové plody (mandle..)   
Celer                         
Hořčice                       
Oxid siřičitý a siřičitany

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


