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Pondělí 30.1.2023
pletýnka s ramou a goudou, mléko, čaj, jablko  (A: 01a,01c,07,11,12)přesnídávka
krupicová s vejcem  (A: 01,01a,03,07)polévka
kuřecí masíčko pečené se zeleninou, kaše bramborová, čaj  (A: 07)oběd
pletýnka, pom. z olejovek s lučinou, mléko, čaj, okurka  (A:
01a,01c,04,07,11,12)

svačina

Úterý 31.1.2023
kaše polentová, mléko, jablko, čaj  (A: 01a,06,07)přesnídávka
rajčatová s ovesnými vločkami  (A: 01a,01d,07)polévka
těstoviny zapečené ze směsi sýrů a šunky, mrkvička na másle, mošt  (A:
01a,07)

oběd

rohlík tmavý se žervé, víno hroznové, čaj, mléko  (A: 01a,07)svačina

Středa 1.2.2023
chléb, pom. falešný humr, mléko, čaj, okurka  (A: 01a,03,07,09,10)přesnídávka
zeleninová s dýňovými noky  (A: 01,01a,03,12)polévka
karbanátek se špenátem, sýrem a hrachových vloček, čaj  (A:
01,01a,03,07)

oběd

ovocná přesnídávka s piškoty, čaj, mléko, jablko  (A: 01a,03,07)svačina

Čtvrtek 2.2.2023
cereální rohlík, medové máslo, čaj, mléko, hruška  (A:
01a,01b,01c,06,07,11,12)

přesnídávka

mrkvová se špaldou  (A: 01,01a,01e,07)polévka
vepřová pečeně, knedlík bramborový, zelí červené, čaj  (A: 01,01a,12)oběd
chléb s lučinou nadýchanou, mléko, čaj, jablko  (A: 01a,07)svačina

Pátek 3.2.2023
chléb, pom. mlsný ovčák, mléko, čaj, okurka  (A: 01a,07)přesnídávka
luštěninová s bramborem  (A: 07)polévka
kuře pečené na pórku, rýže, čaj  (A: 01a,07)oběd
mafiny s čokoládou, kakao, čaj, ovoce  (A: 01a,03,07)svačina
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Pondělí 6.2.2023
pletýnka, pom. rozhuda, mléko, čaj, jablko  (A: 01a,01c,07,11,12)přesnídávka
zeleninová s polentou a kuskusem  (A: 01a,07)polévka
filet z tilápie s rajčátky a kukuřicí, brambory vařené, čaj  (A: 01a,04,07)oběd
pletýnka, pom. zeleninová, mléko, čaj, okurka  (A: 01a,01c,03,07,11,12)svačina

Úterý 7.2.2023
kaše pohanková sladká, mléko, čaj, jablko  (A: 01d,07)přesnídávka
bramborová krémová s hráškem  (A: 07,09)polévka
španělská čočka se zeleninou, vejce vařené, chléb, mléko, čaj  (A:
01a,03)

oběd

pletánka s máslem, mléko, čaj, víno hroznové  (A: 01a,01c,07,11,12)svačina

Středa 8.2.2023
chléb, pom. tvarohová s koprem, mléko, čaj, pomeranč  (A: 01a,07)přesnídávka
cizrnová, hrachové kuličky  (A: 01a)polévka
masové koupe pečené s drcenými rajčaty, kolínka, čaj  (A: 01,01a,03,07)oběd
jogurt s cereálními srdíčky, mléko, čaj, banán  (A: 01a,07,08)svačina

Čtvrtek 9.2.2023
cereální rohlík s lučinou, mléko, čaj, okurka  (A: 01a,01b,01c,06,07,11,12)přesnídávka
drůbeží vývar s masem a kroupami ze špaldy  (A: 01a,07)polévka
hovězí roštěná s rýží, čaj  (A: 01a,10)oběd
chléb, pom. sýrová, mléko, čaj, jablko  (A: 01a,07)svačina

Pátek 10.2.2023
chléb, pom. z tuňáka, mléko, čaj, okurka  (A: 01a,04,07)přesnídávka
z fazolí mungo se smetanou  (A: 01a,07)polévka
zelné placičky, kaše bramborová, kompot broskvový, čaj  (A:
01,01a,03,06,07)

oběd

litý koláč banánový, kakao, čaj, jablko  (A: 01a,03,07)svačina
Jejich čísla jsou uvedena v závorce za názvem jídla.Jídlo obsahuje alergeny.


