PONDĚLÍ
1. února
Polévka koprová(01,07,09)

1. Sekaná pečeně se sýrem, bramborová kaše(01,03,07)

ÚTERÝ
2. února
Polévka jarní s kuskusem(01,03,09)

1. Drůbeží nudličky na celeru, rýže(01,09)

STŘEDA
3. února
Polévka hrstková(01)

1. Hovězí na divoko, těstoviny(01,03,07,10)

ČTVRTEK 4.února
Polévka rajská s těstovinou(01,03,09)
PÁTEK
5.února
Pol. zelenin. s játrovými noky(01,03,09)

čaj ovocný
(mléko)

salát

džus
moučník
(ochuc.mléko) (01,03,07,08,13)
čaj ovocný
(kakao)

jogurt

1. Tilápie s grilovanou zeleninou, brambory(04,07)
čaj ovocný
ovoce
2. Tvarohové knedlíky syp. čokoládou, zakysaná smetana(01,03,06,07) (bílá káva-01,07)
1. Pečené kuřecí stehno, jasmínová rýže (07)
2. Přírodní vepřová kotleta, hráškové pyré, brambory(01,07)

džus
(mléko)

salát

1. Pražská pečeně, rýže(01,03)
2. Makarská pochoutka (těstoviny, šunka, zelenina)(01,03,07)

čaj ovocný
(mléko)

ovoce

1. Krupicová kaše s čokoládou(01,06,07)
2. Špecle se zelím a šunkou(01,03)

džus
ovocný salát
(bílá káva-01,07)

1. Kuřecí maso s pórkem, paprikou a rajčaty, těstoviny(01,03)
2. Rybí ražniči, bramborová kaše(04,06,07)

čaj ovocný
(kakao)

jogurt

1. Králík na ajvaru, divoká rýže(01)
2. Hovězí ragú na zelenině a žampionech, brambory

čaj ovocný
(mléko)

salát

1. Moravský vrabec, červené zelí, bramborový knedlík(01,03)
2. Tyrolské brambory, zeleninová obloha(01,03,06)

džus
ovoce
(bílá káva-01,07)

PONDĚLÍ
15. února
Pol. kmínová s bulgurem(01,03)

1. Hrachová kaše, uzené maso, chléb(01,07)
2. Krůtí plátek, ratatoulle, rýže Basmati

čaj ovocný
ovoce
(mléko ochucené)

ÚTERÝ
16. února
Pol. zeleninová s tarhoňou(01,03,09)

1. Svíčková na smetaně, houskový knedlík(01,03,07,10)
2. Smažený květák, bramborová kaše, dresink(01,03,07,10)

džus
ovoce
(bílá káva-01,07)

STŘEDA
17. února
Polévka kedlubnová(01,07)

1. Hovězí kostky na houbách, rýže(01)
2. Vepřová kotleta zapečená s nivou, brambory, obloha(07)

čaj ovocný
(mléko)

müsli tyčinka
(01,05,07)

1. Krůtí plátek v bylinkové krustě, bramborová kaše(07)
2. Kroupové rizoto se zeleninou a ementálem(01,07)

čaj ovocný
(kakao)

salát

1. Boloňské špagety se sýrem(01,03,07)
2. Vepřová panenka s peperonátou, jasmínová rýže(06)

džus
(mléko)

ovoce

PONDĚLÍ
8. února
Polévka špenátová(01,03,07,09)
ÚTERÝ
9. února
Polévka masová s těstovinou(01,03,09)
STŘEDA
10. února
Polévka fazolová(01)
ČTVRTEK
11. února
Pol. s hrachovými vločkami(09)
PÁTEK
12. února
Polévka dýňová(01,07)

ČTVRTEK
18. února
Polévka žampionová(01,12)
PÁTEK
19. února
Polévka čočková(01,09)

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

22.2.2021 – 26.2.2021

JARNÍ PRÁZDNINY

Změna vyhrazena.
Strava je určena pro okamžitou spotřebu !

