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Pá  1.3. polévka krupicová s vejcem (A: 01,03,07,09)
oběd 1 vepřový plátek na hořčici, brambory, kompot, čaj, ovocný nápoj (A: 01,07)
oběd 2 vepřový plátek na hořčici, šoulet, kys.okurka , chléb, čaj, ovocný nápoj (A: 01,07,10)

Po  4.3. polévka se špaldovým kapáním (A: 01,03,09)
oběd 1 husarská roláda, tarhoňa, zeleninový salát, mléko, čaj, ovocný nápoj (A: 01,06,07)
oběd 2 husarská roláda, brambory, zeleninový salát, mléko,čaj, ovocný nápoj (A: 01,06,07)

Út  5.3. polévka zeleninová s pohankou (A: 01,03,09)
oběd 1 kuře po myslivecku, rýže dušená, tvaroh se zavařeninou, čaj, ovocný nápoj (A:

01,07,09)
oběd 2 tagliatteli s fazolovými lusky a sušenými rajčaty, str. sýr, čaj, ovocný nápoj (bezmasé)

(A: 01,07)
St  6.3. polévka špenátová (A: 01,06,07)

oběd 1 karbanátek z rybího file, bramborová kaše, okurkový salát , čaj, ovocný nápoj (A:
01,03,04,06,07)

oběd 2 karbanátek z rybího file, brambory, okurkový salát, čaj, ovocný nápoj (A:
01,03,04,06,07)

Čt  7.3. polévka ruský boršč (A: 01,07,09,10)
oběd 1 horňácký guláš, chléb, domácí buchty plněné tvarohem, jog.mléko, čaj, ovocný nápoj

(A: 01,03,06,07)
Pá  8.3. polévka vývar s rýží a zeleninou (A: 09)

oběd 1 špenát dušený, vepřové maso vařené, brambory, ovoce, čaj, ovocný nápoj (A:
01,03,07)

oběd 2 játra dušená na cibulce, bulgur,ovoce, čaj, ovocný nápoj (A: 01)
Po  11.3. polévka hrachová ze slovenska (A: 01,09)

oběd 1 holandský řízek, bramborová kaše, rajčatový salát, jogurtové mléko, čaj, ovocný nápoj
(A: 01,03,07)

oběd 2 holandský řízek, brambory, rajčatový salát , jogurtové mléko, čaj, ovocný nápoj (A:
01,03,07)

Út  12.3. polévka vývar s jáhlami (A: 09)
oběd 1 segedínský guláš, houskový knedlík, ovoce, čaj, ovocný nápoj (A: 01,03,07,10)

St  13.3. polévka normandská rybí (A: 01,04,06,07,09)
oběd 1 kuře Šanghaj, jasmínová rýže, zeleninový salát, mléko, čaj, ovocný nápoj (A:

06,07,09)
oběd 2 kuře Šanghaj, opékané brambory, zeleninový salát, mléko, čaj, ovocný nápoj (A:

06,07,09)
Čt  14.3. polévka zelná s paprikou (A: 01,07,10)

oběd 1 slovenské šúlance s mákem a cukrem, jogurt, kakao, čaj, ovocný nápoj (A: 01,03,07)
oběd 2 francouzské brambory,kys. okurka, jogurt, čaj, ovocný nápoj(bezmasé) (A: 07,10)

Pá  15.3. polévka savojská  bramborová (A: 01,06,09)
oběd 1 mexická pánev s krůtím masem, chléb, ovoce, čaj, ovocný nápoj (A: 01,09)
oběd 2 špagety po milánsku, strouhaný sýr, čaj, ovocný nápoj (A: 01,07)

Po  18.3. polévka s masovými knedlíčky (A: 01,03,06,07,09)
oběd 1 vepřové v mrkvi, brambory, ovoce, čaj, ovocný nápoj, jog.mléko (A: 01,07)
oběd 2 zeleninové lečo s vejci, chléb, ovoce, čaj, ovocný nápoj, jog.mléko(bezmasé) (A:

01,03,07)
Út  19.3. polévka mrkvová s vločkami (A: 01,07)

oběd 1 hovězí pečeně na houbách, rýže dušená, tvaroh se zakys. smetanou, čaj, ovocný
nápoj (A: 01,07)

oběd 2 hovězí pečeně na houbách, těstoviny, tvaroh se zakysanou smetanou, čaj, ovocný
nápoj (A: 01,07)

St  20.3. polévka drůbeží vývar s játrovými noky (A: 01,07,09)
oběd 1 vepřová pečeně, bramborové knedlíky, zelí kysané, muffiny, čaj, ovocný nápoj (A:

01,03,10)
Čt  21.3. polévka luštěninová se zeleninou (A: 01,06,09)
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oběd 1 šunkofleky,  zeleninový salát, čaj, ovocný nápoj (A: 01,03,07)
oběd 2 těstovinové rizoto s tuňákem a zeleninou, zeleninový salát, čaj, ovocný nápoj

Pá  22.3. polévka celerová (A: 01,06,07,09)
oběd 1 kuřecí řízek, bramborová kaše,kyselá okurka, ovoce, čaj, ovocný nápoj (A:

01,03,07,10)
oběd 2 kuřecí řízek, vídeňský salát, ovoce, čaj, ovocný nápoj (A: 01,03,07,09,10)

Po  25.3. polévka se sýrovým kapáním (A: 01,03,09)
oběd 1 omáčka koprová, maso vařené, houskové knedlíky, čaj, ovocný nápoj (A: 01,03,07,09)
oběd 2 omáčka koprová s vejcem, houskové knedlíky, čaj, ovocný nápoj (A: 01,03,07,09)

Út  26.3. polévka čočková (A: 01)
oběd 1 rybí filé zapečené s brokolicí a sýrem, brambory, kys.okurka, ovoce,čaj, ovocný nápoj

(A: 03,04,07,09,10)
oběd 2 rybí filé zapečené s brokolicí a sýrem, kaše bramborová, kys.okurka,ovoce, čaj,

ovocný nápoj (A: 03,04,07,09,10)
St  27.3. polévka kulajda (A: 01,03,07)

oběd 1 kuře na paprice, těstoviny, jogurt s topingem, čaj, ovocný nápoj (A: 01,07)
oběd 2 nákyp rýžový s jablky, kakao, jogurt s topingem, čaj, ovocný nápoj (A: 03,07)

Čt  28.3. polévka s drožďovými noky (A: 01,03,07,09)
oběd 1 hrachová kaše s vepřovým masem, chléb, zeleninový salát, čaj, ovocný nápoj (A:

01,07)
oběd 2 ragú z čočky s kuřecím masem, chléb, zeleninový salát, čaj, ovocný nápoj (A: 01)

Pá  29.3. polévka rajská s rýží (A: 01,07)
oběd 1 halušky  s uzeným masem a kyselým zelím, jogurtové mléko, čaj, ovocný nápoj (A:

01,03,07,10)
oběd 2 špagety se žampiony a sušenými rajčaty, strouhaný sýr, jogurtové mléko, čaj, ovocný

nápoj (A: 01,07)

Strava je určena k okamžité spotřebě.
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Seznam alergenů: Obiloviny obsahující lepek    
Vejce                         
Ryby                          
Sójové boby

07 
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Mléko                         
Celer                         
Hořčice

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


