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St  1.2. polévka celerová s nivou (A: 01,06,07,09)
oběd 1 přírodní mletý řízek , brambory, čaj, voda s citrónem, ovocný nápoj (A: 01,03,07,10)
oběd 2 těstoviny s cukrem a mákem, čaj, voda s citrónem, ovocný nápoj (A: 01)

Čt  2.2. polévka moravská  cibulová (A: 01,06,09)
oběd 1 omáčka rajská, hovězí maso vařené, houskové knedlíky, čaj, voda s citrónem, ov.

mléko (A: 01,03,07,09)
oběd 2 omáčka rajská, hovězí maso vařené, těstoviny, čaj, voda s citrónem, ov. mléko (A:

01,07,09)
Pá  3.2. polévka Pololetní prázdniny - NEVAŘÍ SE
Po  6.2. polévka Jarní prázdniny - 6.2. - 10.2. NEVAŘÍ SE
Po  13.2. polévka se sýrovým kapáním (A: 09)

oběd 1 hovězí guláš, houskový knedlíky, čaj, voda s citrónem, ovocný nápoj (A: 01,03,07)
oběd 2 rýžová kaše s kakaem a cukrem, čaj, voda s citrónem, ovocný nápoj (A: 07)

Út  14.2. polévka rybí normandská (A: 01,04,06,07,09)
oběd 1 vepřová kýta po staročesku, rýže, šleh.tvaroh, čaj, voda s citrónem, ovocný nápoj (A:

01,07,09)
oběd 2 zapečený kontrabáš, kys. okurka , šleh. tvaroh, čaj, voda s citrónem, ovocný nápoj (A:

01,07,10)
St  15.2. polévka pórková s balkánským sýrem (A: 01,07)

oběd 1 kuřecí stehno pečené,  zelenina dušená, brambory, čaj, voda s citrónem, jog.mléko (A:
01,07,09)

oběd 2 kuřecí stehno pečené,  zelenina dušená, bramborová kaše, čaj, voda s citrónem,
jog.mléko (A: 01,07,09)

Čt  16.2. polévka vývar s těstovinou (A: 09)
oběd 1 hrachová kaše s vepř. masem, zeleninový salát, chléb, čaj, voda s citrónem, ovocný

nápoj (A: 01,07)
oběd 2 čočka na kyselo, vejce vařené, zeleninový salát, chléb, čaj, voda s citrónem, ovocný

nápoj (A: 01,03)
Pá  17.2. polévka s vaječnou jíškou (A: 01,03,09)

oběd 1 kuřecí nudličky na kari, těstoviny, ovoce, čaj, voda s citrónem, ovocný nápoj (A:
01,07,09)

oběd 2 florentinské špagety, str. sýr, ovoce, čaj, voda s citrónem, ovocný nápoj (A: 01,09)
Po  20.2. polévka z červené čočky a tofu sýra (A: 01)

oběd 1 hovězí maso pastýřské, těstoviny, čaj, voda s citrónem, ovocný nápoj (A: 01,07,09)
oběd 2 bramborové šišky s ovocnou omáčkou, čaj, voda s citrónem, ovocný nápoj (A:

01,03,07)
Út  21.2. polévka kapustová (A: 01)

oběd 1 rybí filé zapečené se sýrem a rajčaty, brambory, zel.salát, čaj, voda s citrónem,
ovocný nápoj (A: 04,07)

oběd 2 rybí filé zapečené se sýrem a rajčaty, bramborová kaše, zel. salát, čaj, voda s
citrónem, ovocný nápoj (A: 04,07)

St  22.2. polévka vývar s jáhlami (A: 09)
oběd 1 vepřová pečeně, bramborové knedlíky, zelí kysané, čaj, voda s citrónem, ovocný

nápoj (A: 01,03,10)
Čt  23.2. polévka hráškový krém (A: 01,06,07)

oběd 1 kuřecí čína, jasmínová rýže, jogurt s müsli, čaj, voda s citrónem, ovocný nápoj (A: 07)
oběd 2 kuřecí čína, brambory, jogurt s müsli, čaj, voda s citrónem, ovocný nápoj (A: 07)

Pá  24.2. polévka krupicová s vejcem (A: 01,03,07,09)
oběd 1 kapustové karbanátky s mletým masem, brambory, jog.dip,ovoce, čaj, voda s

citrónem, ovocný nápoj (A: 01,03,07)
oběd 2 kapustové karbanátky s mletým masem, kaše bramborová, jog. dip, ovoce, čaj, voda s

citrónem, ovocný nápoj (A: 01,03,07)
Po  27.2. polévka česneková s bramborem (A: 01,03,06,09)

oběd 1 vepřové nudličky putimské, rýže dušená, čaj, voda s citrónem, ovocný nápoj (A:
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01,07,10)

oběd 2 späzle s houbami a hráškem, str. sýr, čaj, voda s citrónem, ovocný nápoj (A: 01)
Út  28.2. polévka vývar se smaženým hráškem (A: 09)

oběd 1 vepřový řízek smažený, brambory, ovoce, čaj, voda s citrónem, ovocný nápoj (A:
01,03,07)

oběd 2 vepřový řízek smažený, bramborový salát, ovoce, čaj, voda s citrónem, ovocný nápoj
(A: 01,03,07,09,10)

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.


