
30.01.2023 28.02.2023od do

Pondělí 30.1.2023
Barevná s pohankou  (A: 01,01a,07,09)Polévka

Hamburská plec, houskový knedlík, vícezrnný knedlík, čaj brusinka, ovoce  (A:
01,01a,03,06,07,08,09,10,11)

oběd 1

Úterý 31.1.2023
Špenátová se smaženým hráškem  (A: 01,01a,03,07)Polévka

Aljašská treska na česneku a slanině, bramborová kaše, salát mrkvový s ananasem, mošt  (A:
01,01a,04,07,12)

oběd 1

Středa 1.2.2023
Hedvábná česnečka  (A: 01,01a,01b)Polévka

Srbské rizoto z kuřecího masa, sýr Eidam, okurek sterilovaný, nápoj multivitamín, ovoce  (A:
01,07,10)

oběd 1

Čtvrtek 2.2.2023
Z míchaných luštěnin  (A: 01,01a,07,09)Polévka

Lovecký závitek z vepřového masa, brambory šťouchané, salát ledový, čaj broskev  (A:
01,01a,03,06,07,10)

oběd 1

Pátek 3.2.2023
Boloňská se zeleninou  (A: 01,01a,03,09)Polévka

Rýžový nákyp s broskvemi, čaj višeň  (A: 01,03,07,12)oběd 1



30.01.2023 28.02.2023od do

Pondělí 6.2.2023
Z vaječné jíšky  (A: 01,01a,03,09)Polévka

Selská vepřová pečeně, hrachová kaše s cibulkou, okurek steril., okurek salátový (MŠ), chléb
kmínový, chléb kovářský, mošt  (A: 01,01a,01b,07,10,11)

oběd 1

Úterý 7.2.2023
Vydatná rybí  (A: 04,09)Polévka

Krůtí prsní plátek, vařené brambory, přílohová zelenina  (teplá), čaj malina, ovoce  (A: 01,01a,06,07,09)oběd 1

Středa 8.2.2023
Cibulová s bramborem  (A: 01,01a,07)Polévka

Špagety po lotrinsku, sýr Eidam, nápoj meruňka  (A: 01,01a,03,07)oběd 1

Čtvrtek 9.2.2023
Brokolicová  (A: 01,01a,07)Polévka

Pečené kuřecí stehno, dušená rýže, tříbarevná rýže, domácí červená řepa, nápoj černý rybíz  (A:
01,10)

oběd 1

Pátek 10.2.2023
Zimní zeleninová  (A: 01,01d,07,09)Polévka

Strapačky se zeleninou a kysaným zelím, čaj tropic, ovoce  (A: 01,03,10,12)oběd 1
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Pondělí 13.2.2023
Zeleninová s drožďovými knedlíčky  (A: 01,01a,03,07,09)Polévka

Rybí filé zapečené s jogurtem, brambory s máslem, salát svěží, nápoj třešeň  (A: 01,01d,04,07,10)oběd 1

Úterý 14.2.2023
Luštěninový hrnec  (A: 01,01a,01c,09)Polévka

Krůtí nudličky po cikánsku, semolinové těstoviny, kuskus, čaj bylinný, ovoce  (A: 01,01a,03,06,07,10)oběd 1

Středa 15.2.2023
Rajčatová s bulgurem  (A: 01,01a,07,10)Polévka

Sekaná pečeně, brambprpvá kaše, salát zelný s koprem, nápoj borůvka  (A: 01,01a,03,07,10)oběd 1

Čtvrtek 16.2.2023
Rýžová  (A: 01,01a,07,09)Polévka

Kuře na paprice, houskový, špaldový knedlík, čaj jahoda  (A: 01,01a,03,07)oběd 1

Pátek 17.2.2023
Bramborová  (A: 01,01a,09)Polévka

Krupicová kaše s máslem a kakaem, čaj tropic, ovoce  (A: 01,01a,07)oběd 1
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Pondělí 20.2.2023
Vývar hovězí s těstovinovou rýží  (A: 01,01a,03,06,09)Polévka

Americký kotlet, šťouchané brambory, salát okurkový, nápoj pomeranč  (A: 07,10)oběd 1

Úterý 21.2.2023
Vločková  (A: 01,01d,07,09)Polévka

Čočkový eintopf se zeleninou (bezmasý), chléb kmínový, kovářský, čaj malina, ovoce  (A:
01,01a,01b,02,06,09,11)

oběd 1

Středa 22.2.2023
Hráškový krém s fridátovými nudlemi  (A: 01,01a,03,07)Polévka

Štěpánská hovězí pečeně, dušená rýže, jasmínová rýže, salát rajčatový, nápoj multivitamín  (A:
01,01a,03,10)

oběd 1

Čtvrtek 23.2.2023
Norská rybí  (A: 01,01a,03,04,07,09)Polévka

Krůtí kousky na rajčatech, semolinové těstoviny, špecle, čaj Babiččina zahrádka, ovoce  (A:
01,01a,03)

oběd 1

Pátek 24.2.2023
Italská (rajčatová)  (A: 01,01a,03,10)Polévka

Smažený kuřecí řízek, bramborová kaše, míchaný kompot, čaj citrusové plody  (A: 01,01a,03,07)oběd 1



30.01.2023 28.02.2023od do

Pondělí 27.2.2023
Zeleninová s ovesnými noky  (A: 01,01a,03,07,09)Polévka

Segedínský guláš, houskový, vícezrnný knedlík, nápoj Carotelka, ovoce  (A:
01,01a,03,06,07,08,10,11,12)

oběd 1

Úterý 28.2.2023
Minestrone (rajčatová zeleninová)  (A: 01,01a,03,10)Polévka

Maminčino kuře (těstoviny), salát ledový, čaj bezový květ  (A: 01,01a,03,10)oběd 1

Pokrmy jsou určeny k okamžité spotřebě. Změna jídelníčku vyhrazena.

Zpracovala: N. Holíčková - ved. kuchařka              Schválila: K. Mecová - ved. jídelny

01 
01a
01b
01c
01d
02 
03 
04

Seznam alergenů: Obiloviny obsahující lepek    
Obiloviny - pšenice           
Obiloviny - žito              
Obiloviny - ječmen            
Obiloviny - oves              
Korýši                        
Vejce                         
Ryby
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Sójové boby (sója)            
Mléko                         
Ořechy, mandle, pistácie      
Celer                         
Hořčice                       
Sezamová semena               
Oxid siřičitý a siřičitany

Jejich čísla jsou uvedena v závorce za názvem jídla.Jídlo obsahuje alergeny.


