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Úterý 3.1.2023
Polévka květákovápolévka
obsahuje alergeny: 01,03,07

Džuveč, salát z hlávkového zelí s mrkví, čaj, ovocný nápojOběd 1
obsahuje alergeny: 01,07,09

Zeleninové rizoto, salát z hlávkového zelí s mrkví, čaj, ovocný nápojOběd 2
obsahuje alergeny: 01,07

Středa 4.1.2023
Polévka krupicová s vejcempolévka
obsahuje alergeny: 01,03,07,09

Lasagne s mletým masem a zeleninou, ovoce, čajOběd 1
obsahuje alergeny: 01,07,09

Čtvrtek 5.1.2023
Polévka houbovápolévka
obsahuje alergeny: 01,07,09

Francouzské brambory, červená řepa, čaj, ovocný nápojOběd 1
obsahuje alergeny: 03,07

Rybí file pečené na másle, vařený brambor, červená řepa, čaj, ovocný nápojOběd 2
obsahuje alergeny: 04,07,09

Pátek 6.1.2023
Polévka hovězí s játrovými knedlíčkypolévka
obsahuje alergeny: 01,03,09

Koprová omáčka, hovězí maso, houskový knedlík, čajOběd 1
obsahuje alergeny: 01,03,07,09

Koprová omáčka, hovězí maso, vařený brambor, čajOběd 2
obsahuje alergeny: 01,07,09



03.01.2023 31.01.2023od do

Pondělí 9.1.2023
Polévka bramborovápolévka
obsahuje alergeny: 01,09

Vepřová plec po znojemsku, dušená rýže, jogurt, čaj, ovocný nápojOběd 1
obsahuje alergeny: 01,07,10

Vepřové na kmíně, dušená rýže, jogurt, čaj, ovocný nápojOběd 2
obsahuje alergeny: 01,07

Úterý 10.1.2023
Polévka francouzskápolévka
obsahuje alergeny: 01,09

Placičky z mletého masa, vařený brambor, zeleninová obloha, čajOběd 1
obsahuje alergeny: 01,03,07

Placičky z mletého masa, bramborová kaše s celerem, zeleninová obloha, čajOběd 2
obsahuje alergeny: 01,03,07

Středa 11.1.2023
Polévka cizrnovápolévka
obsahuje alergeny: 01,09

Těstoviny se smetanou, špenátem a kuřecím masem, ovoce, čaj, ovocný nápojOběd 1
obsahuje alergeny: 01,03,07,09

Těstovinový salát s tuňákem, ovoce, čaj, ovocný nápojOběd 2
obsahuje alergeny: 01,03,04,07,09

Čtvrtek 12.1.2023
Polévka frankfurtskápolévka
obsahuje alergeny: 01,06,07

Rýžový nákyp s ovocem, ochucené mléko, čajOběd 1
obsahuje alergeny: 01,03,07

Čočka s rýží po indicku, čajOběd 2
obsahuje alergeny: 01,06

Pátek 13.1.2023
Polévka kuřecí s nudlemipolévka
obsahuje alergeny: 01,07,09

Vepřové výpečky, dušená kapusta, bramborový knedlík s cibulkou, čajOběd 1
obsahuje alergeny: 01,03,07

Vepřové výpečky, dušená kapusta, vařený brambor, čajOběd 2
obsahuje alergeny: 01
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Pondělí 16.1.2023
Polévka vločkovápolévka
obsahuje alergeny: 01,06,07,09

Krůtí maso na žampionech, těstoviny, šlehaný tvaroh, čaj, ovocný nápojOběd 1
obsahuje alergeny: 01,07

Krůtí prsa po cikánsku, gnocchi, šlehaný tvaroh, čaj, ovocný nápojOběd 2
obsahuje alergeny: 01,07,09

Úterý 17.1.2023
Polévka zeleninovápolévka
obsahuje alergeny: 01,07,09

Nugetky z lososa, bramborová kaše, okurkový salát, čajOběd 1
obsahuje alergeny: 01,03,04,07

Nugetky z lososa, vařený brambor, okurkový salát, čajOběd 2
obsahuje alergeny: 01,03,04,07

Středa 18.1.2023
Polévka masová krémovápolévka
obsahuje alergeny: 01,09

Hrachová kaše, párky, chléb, sterilovaná okurka, čaj, ovocný nápojOběd 1
obsahuje alergeny: 01,06

Čtvrtek 19.1.2023
Polévka zeleninová s drožďovými knedlíčkypolévka
obsahuje alergeny: 01,03,09

Kuře pečené na španělský způsob, špecle, čaj, ovocný nápojOběd 1
obsahuje alergeny: 01,07,09

Kuře pečené na španělský způsob, dušená rýže, čaj, ovocný nápojOběd 2
obsahuje alergeny: 01,07,09

Pátek 20.1.2023
Polévka rybípolévka
obsahuje alergeny: 01,04,07,09

Hovězí guláš, knedlík se špaldovou moukou, ovoce, čajOběd 1
obsahuje alergeny: 01,03,07

Hovězí guláš, těstoviny, ovoce, čajOběd 2
obsahuje alergeny: 01
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Pondělí 23.1.2023
Polévka rajčatová s rýžípolévka
obsahuje alergeny: 01,07,09

Bulgureto z krůtího masa, mrkvový salát s jablky, čaj, ovocný nápojOběd 1
obsahuje alergeny: 01,07,09

Těstoviny s ořechovým posypem, čaj, ovocný nápojOběd 2
obsahuje alergeny: 01,07

Úterý 24.1.2023
Polévka rychlá s vejcipolévka
obsahuje alergeny: 01,03,09

Špindlerovské maso, dušená rýže, moučník, mošt, čajOběd 1
obsahuje alergeny: 01,03,06,07,09

Špindlerovské maso, těstoviny, moučník, mošt, čajOběd 2
obsahuje alergeny: 01,03,06,07,09

Středa 25.1.2023
Polévka špenátová s vajíčkempolévka
obsahuje alergeny: 01,03,07,09

Uzené maso, bramborový knedlík, kysané zelí, čaj, ovocný nápojOběd 1
obsahuje alergeny: 01,03

Čtvrtek 26.1.2023
Polévka kuřecí s tarhoňoupolévka
obsahuje alergeny: 01,07,09

Rajská omáčka, čufty, těstoviny, ovoce, čaj, ovocný nápojOběd 1
obsahuje alergeny: 01,03,07,09

Rajská omáčka, čufty, houskový knedlík, ovoce, čaj, ovocný nápojOběd 2
obsahuje alergeny: 01,03,07,09

Pátek 27.1.2023
Polévka hrachová s krutonypolévka
obsahuje alergeny: 01

Smažený kuřecí řízek, bramborová kaše, zeleninová obloha, čajOběd 1
obsahuje alergeny: 01,03,07

Smažený vepřový řízek, bramborová kaše, zeleninová obloha, čajOběd 2
obsahuje alergeny: 01,03,07
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Pondělí 30.1.2023
Polévka hovězí se šunkovými knedlíčkypolévka
obsahuje alergeny: 01,03,09

Chilli con carne, dušená rýže, čaj, ovocný nápojOběd 1
obsahuje alergeny: 01,06,09

Chilli con carne, chléb, čaj, ovocný nápojOběd 2
obsahuje alergeny: 01,06,09

Úterý 31.1.2023
Polévka gulášovápolévka
obsahuje alergeny: 01

Alpské knedlíky s vanilkovým přelivem sypané mákem, ovoce, ochucené mléko, čajOběd 1
obsahuje alergeny: 01,03,07
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Seznam alergenů: Obiloviny obsahující lepek    
Vejce                         
Ryby                          
Sójové boby (sója)
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Mléko                         
Celer                         
Hořčice


