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Středa 1.2.2023
Černý čaj s citrónem, kakao, chléb, rohlík, máslo, med, cereálie s mlékem, salámová pomazánka, kravík,
ovoce

snídaně

obsahuje alergeny: 01,03,07,08

Hovězí vývar s nudlemipolévka
obsahuje alergeny: 01,03,09

Krůtí stripsy na míchaném salátě s jogurtovým dipem, nápojoběd
obsahuje alergeny: 01,03,07

Segedínský vepřový guláš, houskový knedlík, chléb se žervé a salátovou  okurkou, čajvečeře
obsahuje alergeny: 01,03,07

Čtvrtek 2.2.2023
Ovocný čaj se sirupem, bílá káva, chléb, houska/cereální pečivo, máslo, džem, musli s jogurtem, talířek
šunkový, obloha, sýrové copánky, ovoce

snídaně

obsahuje alergeny: 01,01a,03,07,08,08b

Čočková s klobásoupolévka
obsahuje alergeny: 01

Škubánky s mákem maštěné máslem, zeleninový salát, nápojoběd
obsahuje alergeny: 01,03,07

Pletýnka s pomazánkovým máslem, uzeninou a sýrem, oplatkavečeře
obsahuje alergeny: 01,03,07

Pátek 3.2.2023
Pololetní prázdninypolévka

Pondělí 6.2.2023
Černý čaj s citrónem, kakao, chléb, rohlík, máslo, cereálie s mlékem, skořicový copánek, přesnídávka,
ovoce

snídaně

obsahuje alergeny: 01,03,07,08

Hovězí s játrovými knedlíčkypolévka
obsahuje alergeny: 01,03,09

Květákové placičky se štouchaným bramborem, cibulkou a slaninou, kompot, nápojoběd
obsahuje alergeny: 01,03

Cizrnová kaše s cibulkou, pečené kuřecí stehno, obloha, chléb s máslem a marmeládou, domácí štrůdl,
mléčný nápoj, čaj

večeře

obsahuje alergeny: 01,03,07

Úterý 7.2.2023
Ovocný čaj se sirupem, bílá káva, chléb, houska/cereální pečivo, máslo, džem, musli s jogurtem, teplý toust
se šunkou a sýrem, jogurt, ovoce

snídaně

obsahuje alergeny: 01,01a,03,07,08,08b

Kuřecí vývar s celestýnskými nudlemipolévka
obsahuje alergeny: 01,03,07,09

Bratislavská omáčka s hovězím masem, dušenou rýží, nápojoběd
obsahuje alergeny: 01,07

Zapečené těstoviny s uzeným masem, kyselá okurka, chléb se žervé, čajvečeře
obsahuje alergeny: 01,03,07

Čočkový salát, pečivovečeře 2
obsahuje alergeny: 01,03

Středa 8.2.2023
Černý čaj s citrónem, kakao, chléb, rohlík, máslo, med, cereálie s mlékem, sýrová pomazánka z taveného
sýra, čerstvý croassant, ovoce

snídaně

obsahuje alergeny: 01,03,07,08

Uzená s kroupypolévka
Krůtí paprikáš se zakysanou smetanou, houskovým knedlíkem, nápojoběd
obsahuje alergeny: 01,03,07
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Kapustový karbanátek, vařený brambor, okurkový salát, chléb s nutelou, mléčný nápoj, čajvečeře
obsahuje alergeny: 01,03,07

Čtvrtek 9.2.2023
Ovocný čaj se sirupem, bílá káva, chléb, houska/cereální pečivo, máslo, musli s jogurtem, talířek s
mozzarelou a rajčaty, jogurt, ovoce

snídaně

obsahuje alergeny: 01,01a,03,07,08b

Masový krémpolévka
obsahuje alergeny: 01

Rýžový nákyp s meruňkami, salát zeleninový, nápojoběd
obsahuje alergeny: 03

Hovězí tokáň s těstovinovými vřeteny, chléb s pomazánkovým máslem, obloha, čajvečeře
obsahuje alergeny: 01,03,07

Knedlík s vejcemvečeře 2
obsahuje alergeny: 01,03

Pátek 10.2.2023
Černý čaj s citrónem, kakao, chléb, rohlík/cereální pečivo, máslo, cereálie s mlékem, čokoládový pudink,
balená šunka, ovoce

snídaně

obsahuje alergeny: 01,03,07,08

Z fazolových luskůpolévka
obsahuje alergeny: 07

Vepřový gyros se salátem coleslaw, opečená houska, nápojoběd
obsahuje alergeny: 01,03,07

2x houska s turistickým salámem a sýrem, salát, oplatkavečeře
obsahuje alergeny: 01,03,07

Pondělí 13.2.2023
Černý čaj s citrónem, kakao, chléb, rohlík, máslo, cereálie s mlékem, loupák, jogurtový nápoj, ovocesnídaně
obsahuje alergeny: 01,03,07,08

Hovězí vývar s nudlemipolévka
obsahuje alergeny: 01,03,09

Kuřecí maso po sečuánsku s jasmínovou rýží, nápojoběd
Pečená ryba na másle, bramborová kaše, moučník, chléb s máslem a strouhaným sýrem, mléčný koktejl, čajvečeře
obsahuje alergeny: 01,03,04,07

Úterý 14.2.2023
Ovocný čaj se sirupem, bílá káva, chléb, houska/cereální pečivo, máslo, musli s jogurtem, toust s masovou
směsí, bebe dobré ráno, ovoce

snídaně

obsahuje alergeny: 01,01a,03,07,08,08b

Špenátovápolévka
obsahuje alergeny: 07

Boloňské špagety z mletého masa sypané sýrem, kompot, nápojoběd
obsahuje alergeny: 01,03,07

Plněné bramborové knedlíky s kousky uzeného masa, dušené zelí, chléb s máslem a medem, čajvečeře
obsahuje alergeny: 01,03,07

Šopský salát, pečivovečeře 2
obsahuje alergeny: 01,03

Středa 15.2.2023
Černý čaj s citrónem, kakao, chléb, rohlík, máslo, nutela, cereálie s mlékem, rybí pomazánka, jogurt, ovocesnídaně
obsahuje alergeny: 01,03,04,07,08,08b

Kuřecí vývar s nokypolévka
obsahuje alergeny: 01,03,07,09

Hovězí maso v koprové omáčce, houskový knedlík,  nápojoběd
obsahuje alergeny: 01,03,07

Kuřecí srbské rizoto se zeleninou, sypané parmazánem, kyselá okurka, chléb se žervé, mléčný nápoj, čajvečeře
obsahuje alergeny: 01,03,07
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Čtvrtek 16.2.2023
Ovocný čaj se sirupem, bílá káva, chléb, houska/cereální pečivo, máslo, džem, musli s jogurtem, talířek s
holandským salátem, parenica, ovoce

snídaně

obsahuje alergeny: 01,01a,03,07,08a,08b

Franfurtskápolévka
obsahuje alergeny: 01,07

Palačinky s nutelou a šlehačkou, zeleninový salát, nápojoběd
obsahuje alergeny: 01,03,07

Karlovarský hovězí guláš, těstoviny, chléb s pomazánkovým máslem a uzeninou, čajvečeře
obsahuje alergeny: 01,03,07

Cizrnový salát se zeleninouvečeře 2

Pátek 17.2.2023
Černý čaj s citrónem, kakao, chléb, rohlík/cereální pečivo, cereálie s mlékem, máslo, krupicová kaše s
kakaem, přesnídávka, ovoce

snídaně

obsahuje alergeny: 01,01a,03,07,08

Zeleninový vývar s vločkamipolévka
Čevabčiči s vařeným bramborem, hořčicí a cibulí, nápojoběd
obsahuje alergeny: 01,03

Bageta plněná sýrem a šunkou, nápojvečeře
obsahuje alergeny: 01,03,07

Pondělí 20.2.2023
Černý čaj s citrónem, kakao, chléb, rohlík, máslo, med, cereálie s mlékem, tvarohový závin, trojúhelníček
sýra, ovoce

snídaně

obsahuje alergeny: 01,03,07,08

Bramborovápolévka
obsahuje alergeny: 01,07,09

Gnochci s kuřecím masem a sýrovou omáčkou, mrkvový salát s ananasem, čajoběd
obsahuje alergeny: 01,03,07

Fazolový kotlík s vepřovým masem, čerstvý chleb, domácí koláč, chléb s pomazánkovým máslem a a
uzeninou, mléčný nápoj, čaj

večeře

obsahuje alergeny: 01,03,07

Úterý 21.2.2023
Ovocný čaj se sirupem, bílá káva, chléb, houska/cereální pečivo, máslo, džem, musli s jogurtem, lívanečky s
tvarohem, přesnídávka, ovoce

snídaně

obsahuje alergeny: 01,01a,03,07,08,08a

Drůbežípolévka
obsahuje alergeny: 09

Kyjevský hovězí závitek, houskový knedlík, nápojoběd
obsahuje alergeny: 01,03,10

Těstovinový salát s tuňákem, kukuřicí a vejcem, kompot, chléb s taveným sýrem, čajvečeře
obsahuje alergeny: 01,03,04,07

Dušená zelenina s bramboremvečeře 2

Středa 22.2.2023
Černý čaj s citrónem, kakao, chléb, rohlík, máslo, med, cereálie s mlékem,  pomazánka tvarohovo-mrkvová,
jogurt, ovoce

snídaně

obsahuje alergeny: 01,03,07,08

Gulášovápolévka
obsahuje alergeny: 01

Zeleninové lečo s vejcem, vařené brambory, kompot, nápojoběd
obsahuje alergeny: 03

Indická kuřecí směs, dušená rýže, chléb s máslem a marmeládou, mléčný koktejl, čajvečeře
obsahuje alergeny: 01,03,07
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Čtvrtek 23.2.2023
Ovocný čaj se sirupem, bílá káva, chléb, houska/cereální pečivo, máslo, med, musli s jogurtem, talířek s
vajíčkovým salátem, obloha, oplatka, ovoce

snídaně

obsahuje alergeny: 01,01a,03,08,08b

Kapustová s uzenýmpolévka
obsahuje alergeny: 01

Ovocné knedlíky s tvarohovým přelivem, salát z čínského zelí, nápojoběd
obsahuje alergeny: 01,03,07

Moravský vrabec, dušený špenát, bramborový knedlík, chléb s pomazánkovám máslem, paprika, čajvečeře
obsahuje alergeny: 01,03,07

Houbové rizoto s parmazánemvečeře 2
obsahuje alergeny: 07

Pátek 24.2.2023
Černý čaj s citrónem, kakao, chléb, rohlík/cereální pečivo, máslo, džem, cereálie s mlékem, rýžová kaše,
žervé v kelímku, ovoce

snídaně

obsahuje alergeny: 01,01a,03,07,08

Vločková se zeleninoupolévka
obsahuje alergeny: 09

Hovězí cikánská pečeně, divoká rýže, nápojoběd
obsahuje alergeny: 01

Domácí hamburger v housce s hořčicí a sýrem, nápojvečeře
obsahuje alergeny: 01,03,07,10

Jídelníček  sestavila Regina Pešková a Šárka Hoffmanová s kolektivem kuchařek. Změna jídelníčku a alergenů vyhrazená.

01 
01a
03 
04 
07

Seznam alergenů: Obiloviny obsahující lepek    
Obiloviny - pšenice           
Vejce                         
Ryby                          
Mléko

08 
08a
08b
09 
10

Ořechy, mandle, pistácie      
Skoř. plody - mandle          
Skoř. plody - lískové ořechy  
Celer                         
Hořčice


