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Po  1.2. polévka s játrovými noky (A: 01,03,06,09)
oběd 1 těstoviny s oříšky a strouhankou, kakao, čaj, voda s citrónem (A: 01,07)

Út  2.2. polévka vývar s guinoou (A: 09)
oběd 1 kapustové karbanátky, brambory, jogurtový dip, čaj, mléko, voda s citrónem (A:

01,03,07)
oběd 2 kapustové karbanátky, kaše bramborová, jogurtový dip,  čaj, mléko, voda s citrónem

(A: 01,03,07)
St  3.2. polévka vývar s kapáním (A: 09)

oběd 1 španělský ptáček, rýže, jogurt s müsli, čaj, voda s citrónem, ovocný nápoj (A:
01,03,06,07,10)

oběd 2 kuskus se suš.rajčaty a fazolkami, str. sýr,  jogurt s müsli, čaj, voda s citrónem,
ovocný nápoj (A: 01,07)

Čt  4.2. polévka květáková (A: 01,03,07)
oběd 1 rybí file smažené, bramborový salát, čaj, voda s citrónem, mléko (A:

01,03,04,07,09,10)
oběd 2 rybí file smažené, brambory, okurka kyselá, čaj, voda s citrónem, mléko (A:

01,03,04,07,10)
Pá  5.2. polévka žampionová maďarská (A: 01,06,09)

oběd 1 vepřový perkelt po maďarsku, houskové knedlíky, čaj, voda s citrónem, ovocný nápoj
(A: 01,03,07,09)

oběd 2 vepřový perkelt po maďarsku, těstoviny, čaj, voda s citrónem, ovocný nápoj (A: 01,09)
Po  8.2. polévka hráškový krém (A: 01,06,07)

oběd 1 rizoto z vepřového masa, okurka sterilovaná, ovoce, čaj, voda s citrónem, mléko (A:
07,10)

oběd 2 špenát dušený, brambory, vejce vařené, ovoce, čaj, voda s citrónem, mléko (A:
01,03,07)

Út  9.2. polévka vývar s celestýnskými nudlemi (A: 09)
oběd 1 katův šleh, těstoviny, čaj, voda s citrónem, ovocný nápoj (A: 01,09,10)
oběd 2 katův šleh, brambory opékané, čaj, voda s citrónem, ovocný nápoj (A: 09,10)

St  10.2. polévka krupicová s belugou (A: 01)
oběd 1 kuřecí plátek, míchaná zelenina dušená, brambory, čaj, voda s citrónem, ovocný nápoj

(A: 01,09)
oběd 2 kuřecí plátek, míchaná zelenina dušená, kaše bramborová, čaj, voda s citrónem,

ovocný nápoj (A: 01,07,09)
Čt  11.2. polévka kulajda (A: 01,03,07)

oběd 1 vepřové po italsku s kukuřičnými špagetami, str. sýr, šlehaný tvaroh, čaj, voda s
citrónem, ovocný nápoj (A: 01,06,07)

oběd 2 makarony s houbami a sýrovou omáčkou, šleh.tvaroh, čaj, voda s citrónem, ovocný
nápoj (A: 01,07)

Pá  12.2. polévka rybí maďarská (A: 01,04,09)
oběd 1 krůtí maso po čínsku, jasmínová rýže , moučník, čaj, voda s citrónem, mléko (A:

01,03,06,07,09)
oběd 2 bulgur s houbami a hráškem, str. sýr, moučník, čaj, voda s citrónem, mléko (A:

01,03,07,09)
Po  15.2. polévka se šunkovým svítkem (A: 01,03,06,09)

oběd 1 kovbojská pánev s vepř.masem, chléb, zeleninový salát, čaj, voda s citrónem, ovocný
nápoj (A: 01,09)

oběd 2 orientální čočka , chléb, zeleninový salát, čaj, voda s citrónem, ovocný nápoj (A: 01)
Út  16.2. polévka kapustová (A: 01)

oběd 1 holandský řízek, brambory, mrkvový salát s jablky, čaj, voda s citrónem, ovocný nápoj
(A: 01,03,07)

oběd 2 holandský řízek, kaše bramborová, mrkvový salát s jablky, čaj, voda s citrónem,
ovocný nápoj (A: 01,03,07)

St  17.2. polévka vývar s cizrnovými noky (A: 09)
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oběd 1 kuřecí nudličky na kari, rýže, ovoce, čaj, voda s citrónem, ovocný nápoj (A: 07)
oběd 2 bulgureto se zeleninou, str. uzený sýr, ovoce, čaj, voda s citrónem, ovocný nápoj (A:

07,09)
Čt  18.2. polévka česneková s krutony (A: 01,03,06,09)

oběd 1 bramborové knedlíky plň.uzeným masem, zelí kysané, čaj, voda s citrónem, ovocný
nápoj (A: 01,03,10)

Pá  19.2. polévka čočková se zeleninou (A: 09)
oběd 1 vepřový plátek na hořčici, brambory, zeleninový salát, čaj, voda s citrónem, mléko (A:

01,07)
oběd 2 vepřový plátek na hořčici, kuskus, zeleninový salát, čaj, voda s citrónem, mléko (A:

01,07)
Po  22.2. polévka dýňová (A: 07)

oběd 1 vepřové v liškové omáčce, šťouchaný brambor, ovoce, čaj, voda s citrónem, ovocný
nápoj (A: 01)

oběd 2 späzle se zelím a anglickou slaninou, ovoce, čaj, voda s citrónem, ovocný nápoj (A:
01,03,10)

Út  23.2. polévka masový krém (A: 01,09)
oběd 1 domácí buchty plněné mákem, tvarohem a povidly, ovoce, kakao, čaj, voda s citrónem

(A: 01,03,07)
St  24.2. polévka mrkvová s vločkami (A: 01,07)

oběd 1 kuřecí prsa na divoko, těstoviny, jogurt s ovocem, čaj, voda s citrónem, mléko (A:
01,07,09)

oběd 2 těstovinový salát s tofu sýrem a zeleninou, jogurt s ovocem, čaj, voda s citrónem,
mléko (A: 01,03,04,07,10)

Čt  25.2. polévka s krupicovými noky (A: 01,03,07,09)
oběd 1 hrachová kaše s vepřovým masem, chléb, zeleninový salát, čaj, voda s citrónem,

ovocný nápoj (A: 01,07)
oběd 2 čočkové ragú s krůtím masem , chléb, zeleninový salát, čaj, voda s citrónem, ovocný

nápoj (A: 01)
Pá  26.2. polévka zeleninová s rýží (A: 01,07,09)

oběd 1 svíčková na smetaně s brusinkami, špaldový knedlík, čaj, voda s citrónem, mléko (A:
01,03,07,09)

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

07 
09 
10

Mléko                         
Celer                         
Hořčice

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


