PONDĚLÍ

1. března
Pol. květáková(01,07)
ÚTERÝ
2. března
Pol. písmenková(01,03)
STŘEDA 3. března
Pol. kroupová se zeleninou(01,09)

1. Kuřecí nudličky po čínsku, rýže(01,06,09)

ČTVRTEK 4. března

1. Vepřová pečeně, čočka na kyselo, chléb kmínový, okurek(01,07)
2. Rýžový nákyp s ovocem(03,07)

Pol. gulášová(01)

1. Hovězí maso na zelenině, těstoviny(01,03,10)
1. Treska na kmíně, bramborová kaše(04,07)

džus
ovoce
(mléko)
čaj ovocný
(bílá káva-01,07)
čaj ovocný
salát
(kakao)
džus
ovoce
(ochucené mléko)

PÁTEK

5. března
1. Krůtí plátek na rajčatech, brambory(01)
čaj ovocný
ovoce
Pol. vícezrnná(01,09)
2. Neapolský těstovinový salát(01,03,07)
(mléko)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PONDĚLÍ 8. března
1. Vepřové výpečky, kapusta, brambory(01)
čaj ovocný
ovoce
Pol. krupicová s vejcem(01,03,07,09)
2. Lasagne plněné vepř.masem a boloňskou omáčkou(01,03,07)
(ochucené mléko)

ÚTERÝ

9. března
Pol. bramborová(01,09)

1. Kuřecí po italsku, těstoviny(01,03,10)
2. Bulharské brambory, zeleninová obloha(07)

džus
(mléko)

ovoce

STŘEDA

1. Čevabčiči, bramborová kaše, dresink-lutěnica(01,03,07,10)
2. Tofu na peperonátě, rýže Basmati(06)

čaj ovocný
(kakao)

salát

10. března
Polévka francouzská(01,03,09,12)

ČTVRTEK 11. března

1. Bramborový guláš, chléb kmínový(01,07)
Pol. hovězí s masem a těstov.(01,03,09) 2. Babiččino kuře (těstoviny, kuře, drůb.játra)(01,03,07)

džus
ovoce
(bílá káva-01,07)

PÁTEK

12. března
1. Hovězí na houbách, jasmínová rýže(01)
čaj ovocný
Pol. z míchaných luštěnin(01)
2. Fit salát s chia semínky a hořčic.zálivkou, pečivo(01,07,10)
(mléko)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PONDĚLÍ 15. března
1. Vepřové maso, fazolové lusky na smetaně, brambory(01,07)
čaj ovocný
ovoce
Pol. kmínová s kapáním(01,03)
2. Rýže Bombaj s kuřecím masem(01,06)
(mléko)

ÚTERÝ

16. března
Pol. zelňačka(01,06,07,09)

1. Kuřecí kostky po bretaňsku, rýže(01,10)
2. Šumavské nudle (těstoviny, klobása, žampiony)(01,03,06,07)

džus
šlehaný tvaroh
(bílá káva-01,07) (01,06,07)

STŘEDA

17. března
Pol. jarní s pohankou

1. Ruská pečeně, houskový knedlík(01,03,07,10)
2. Kuřecí roláda, bramborová kaše, kukuřice(07)

čaj ovocný
(mléko)

ovoce

ČTVRTEK 18. března

1. Srbské rizoto, sýr, okurek(07)
2. Litá buchta s ovocem(01,03,07)

džus
(kakao)

ovoce

Pol. fazolová z Řecka(01)

PÁTEK

19. března
1. Kuřecí nugety v jogurtu, bramborová kaše, dresink(01,03,06,07,10) čaj ovocný
salát
Pol. hrachová se smaž.hráškem(01)
2. Sojové nudličky s bambusovými výhonky, jasmínová rýže(01,06,09) (mléko)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PONDĚLÍ 22. března
1. Krůtí plátek na hrášku, těstoviny(01,03)
džus
ovoce
Pol. zelenin. s kukuř. kapáním(03,09) 2. Bramborák s masovou směsí(01,03,07)
(bílá káva-01,07)

ÚTERÝ

23. března
1. Myslivecká směs (játra, rajčata, žampiony), rýže(01)
Pol. sedlácká s špaldovými kroup.(01) 2. Bulgur se šunkou a sušenými rajčaty, obloha(01)

čaj ovocný
(mléko)

müsli tyčinka
(01,05,07)

STŘEDA

24. března
Pol. rajská s těstovinou(01,03,09)

1. Špenát dušený, vepřové výpečky, brambory(01,03,07)
2. Kroupový kuba, chléb(01,07)

džus
(kakao)

ovoce

ČTVRTEK

1. Bramborové šišky s mákem(01,03,07)
2. Tatranská kotleta, bramborová kaše, zelen. obloha(01,07,09)

čaj ovocný
(mléko)

jogurt

25. března
Pol. vločková(01)

PÁTEK

26. března
1. Hovězí s šípkovou omáčkou, houskový knedlík(01,03,07)
džus
ovoce
Pol. dýňová(01,07)
2. Zapečené brambory s brokolicí a riccotou(03,07)
(ochucené mléko)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PONDĚLÍ 29. března
1. Makedoňský tokáň s kuřecím masem, rýže(01)
džus
ovoce
Pol. s hlívou ústřičnou(01)
2. Zeleninový salát s patisony, pečivo(01,03,07)
(bílá káva-01,07)

ÚTERÝ

30. března
Pol. zeleninová s jáhlami(09)

STŘEDA

1. Vídeňský vepřový guláš, houskový knedlík(01,03,07)
čaj ovocný
2. Kuřecí steak s paprikovou omáčkou, bramborová kaše, obloha(01,03,07) (mléko)

31. března
1. Vepřový závitek(šunka,vejce,kapie), brambory(01,03,10)
Pol. česneková s bramborem(03,07,09) 2. Drůbeží játra na cibulce, rýže(01)
Změna vyhrazena !!!
Strava je určena pro okamžitou spotřebu !!!

džus
(kakao)

ovoce

salát

