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Po  6.1. polévka frankfurtská (A: 01,06,07)
oběd 1 těstoviny s tvarohem, ovocné mléko, čaj (A: 01,07)

Út  7.1. polévka zeleninová s pohankou (A: 01,03,09)
oběd 1 vepřové v kapustě, brambory, čaj, ovocný nápoj (A: 01)
oběd 2 vepřové v mrkvi, brambory, čaj, ovocný nápoj (A: 01,07)

St  8.1. polévka hrachová s krutony (A: 01,03,06,07,09)
oběd 1 kuřecí na bazalce, kuskus, ovoce, čaj, ovocný nápoj (A: 01,09)
oběd 2 těstovinový salát s tuňákem a zeleninou, ovoce, čaj, ovocný nápoj (A: 01,03,04,10)

Čt  9.1. polévka z vaječné jíšky (A: 01,03,09)
oběd 1 vepřový řízek smažený, brambory, kyselá okurka , jogurt s müsli , čaj, ovocný nápoj

(A: 01,03,07,10)
oběd 2 vepřový řízek smažený, bramborový salát, jogurt s müsli , čaj, ovocný nápoj (A:

01,03,07,09,10)
Pá  10.1. polévka bramborová (A: 01,06,09)

oběd 1 vepřový guláš, houskové knedlíky, ovoce, čaj, ovocný nápoj (A: 01,03,07)
oběd 2 vepřový guláš, těstoviny, ovoce, čaj, ovocný nápoj (A: 01)

Po  13.1. polévka vývar s rýží (A: 01,07,09)
oběd 1 omáčka cikánská, vařené maso, houskový knedlík, čaj, ovocný nápoj (A: 01,03,07,09)
oběd 2 omáčka cikánská, vařené maso, bulgur, čaj, ovocný nápoj (A: 01,09)

Út  14.1. polévka luštěninová se zeleninou (A: 01,06,09)
oběd 1 kynuté buchty plněné povidly, tvarohem a mákem, ovoce, káva bílá, čaj (A: 01,03,07)

St  15.1. polévka drůbeží s nudlemi (A: 01,03,07,09)
oběd 1 rybí file na zelenině,  bramborová kaše, kyselá okurka, čaj, ovocný nápoj (A:

01,04,07,10)
oběd 2 rybí filé na zelenině, brambory šťouchané, kyselá okurka, čaj, ovocný nápoj (A:

03,04,10)
Čt  16.1. polévka vývar se smaženým hráškem (A: 09)

oběd 1 jitrnicový prejt, brambory, zelí kysané, čaj, ovocný nápoj (A: 01,06,10)
oběd 2 špagety s luštěninovou směsí, zeleninový salát, čaj, ovocný nápoj (A: 01,07,09)

Pá  17.1. polévka normandská  rybí (A: 01,04,06,07)
oběd 1 tatranské  nudličky, jasmínová rýže, šlehaný tvaroh, čaj, ovocný nápoj (A: 07,09)
oběd 2 cizrnový salát se zeleninou, šlehaný tvaroh, čaj, ovocný nápoj (A: 07)

Po  20.1. polévka z řapíkatého celeru (A: 01,06,07,09)
oběd 1 vepřová pečeně, bramborový knedlík, zelí kysané, čaj, ovocný nápoj (A: 01,03,10)

Út  21.1. polévka se špaldovým kapáním (A: 01,03,09)
oběd 1 späzle s listovým špenátem a anglickou slaninou, jogurtové mléko, čaj (A:

01,03,07,09)
oběd 2 zeleninové  placičky, brambory, jogurtový dip, jogurtové mléko, čaj (A: 01,03,07,09)

St  22.1. polévka gulášová (A: 01)
oběd 1 dukátové buchtičky s krémem, ovoce, kakao, čaj (A: 01,03,07)

Čt  23.1. polévka vývar s těstovinou (A: 09)
oběd 1 svíčková na smetaně, houskový knedlík, jogurt s ovocem, čaj, ovocný nápoj (A:

01,03,07,09)
Pá  24.1. polévka špenátová (A: 01,06,07)

oběd 1 kuřecí stehno pečené, rýže, zeleninový salát, čaj, ovocný nápoj (A: 09)
oběd 2 kuřecí stehno pečené,  bramborová kaše, zeleninový salát, čaj, ovocný nápoj (A:

07,09)
Po  27.1. polévka zelná s paprikou (A: 01,06,07,10)

oběd 1 vepřová roláda, rýže, čaj, ovocný nápoj (A: 01,03,06,07)
oběd 2 vepřová roláda, kuskus, čaj, ovocný nápoj (A: 01,03,06,07)

Út  28.1. polévka s drobením (A: 09)
oběd 1 hovězí pečeně na celeru, bulgur, jogurt s müsli, čaj, ovocné mléko (A: 01,07,09)
oběd 2 brokolice zapečená s rajčaty a sýrem, brambory, jogurt s müsli, čaj, ovocné mléko (A:
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St  29.1. polévka česneková s krutony (A: 01,06,09)
oběd 1 karbanátek z rybího file, šťouchané brambory, kys.okurka, čaj, ovocný nápoj (A:

01,03,04,06,07,10)
oběd 2 karbanátek z rybího file, bramborová kaše, kys. okurka, čaj, ovocný nápoj (A:

01,03,04,06,07,10)
Čt  30.1. polévka rajská s rýží (A: 01,07,09)

oběd 1 zapečený kontrabáš, zeleninový salát, čaj, ovocný nápoj (A: 07)
oběd 2 čočka na kyselo, párky, chléb, čaj, ovocný nápoj (A: 01,06)

Pá  31.1. oběd 1  (A: 01,07,09)
oběd 2  (A: 01,03,07)

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

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


