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Středa polévka Polévka špenátová krémová (A: 01,03,07)

oběd 1 Opečený kabanos, Čočka na kyselo, Salát zelný (A: 01,12)1.3.
oběd 2 Halušky s uzeným masem a zelím (A: 01,12)

Čtvrtek polévka Polévka hovězí s kapáním (A: 01,03,07,09)

oběd 1 Hovězí pečeně na slanině, Bramborová kaše, Zeleninová obloha (A: 01,07)2.3.
oběd 2 Srbské rizoto z tarhoni, kuřecím masem (A: 01,03,07)

Pátek polévka Polévka ovarová (A: 01,09)

oběd 1 Krůtí maso na kmíně, Těstoviny (A: 01,03)3.3.
oběd 2 Sázené vejce, Salát krakovský fazolový /majonéza,fazole,zelenina (A: 01,03,07,10)

Pondělí polévka Polévka česneková s bramborem a vejcem (A: 01,03)

oběd 1 Rybí filé pečené na rajčatech, Brambory vařené (A: 01,04,07)6.3.
oběd 2 Bulgur s červenou čočkou a kuřecím masem (A: 01,09)

Úterý polévka Polévka zimní zeleninová s ovesnými vločkami (A: 01,03,07,09)

oběd 1 Kuřecí maso po čínsku, Rýže dušená (A: 01,03,06,09,10)7.3.
oběd 2 Nudle s mákem, Ovoce (A: 01,03,07,12)

Středa polévka Dýňová polévka (A: 01,07)

oběd 1 Boloňský špagety (A: 01,03,06,07,09)8.3.
oběd 2 Vepřový řízek smažený, Bramborová kaše, Okurka (A: 01,03,07,10)

Čtvrtek polévka Polévka hovězí s těstovinami (A: 01,03,09)

oběd 1 Rozlítaný španělák, Houskové knedlíky (A: 01,03,10)9.3.
oběd 2 Lečo s vejci a uzeninou, Brambory vařené (A: 01,03,07)

Pátek polévka Polévka rybí (A: 04,07,09)

oběd 1 Sekaný / máslový řízek, Brambory vařené, Kompot (A: 01,03,07)10.3.
oběd 2 Drůbeží játra na cibulce, s pórkem a rýží (A: 01,09)

Pondělí polévka Polévka hrstková (A: 01,09)

oběd 1 Krůtí prsa alá bažant, Bramborové knedlíky,  Červená řepa (A: 01,09)13.3.
oběd 2 Těstoviny se sýrovou omáčkou /bezmasé (A: 01,03,07)

Úterý polévka Minestrone - italská polévka (A: 01,03,09)

oběd 1 Šunkofleky, Křimický salát (A: 01,03,07,10)14.3.
oběd 2 Falešná želva /v.závitek plněný vejce,šunka,sýr, Rýže dušená (A: 01,03,07,10)

Středa polévka Polévka hovězí se strouháním (A: 01,03,09)

oběd 1 Hovězí maso vařené, Rajská omáčka, Těstoviny (A: 01,03,09)15.3.
oběd 2 Květák zapečený s uzeným masem, Brambory vařené (A: 01,03,07)

Čtvrtek polévka Polévka špenátová krémová (A: 01,03,07)

oběd 1 Kapří karbanátky /nákyp, Brambory vařené, Rajče (A: 01,03,04,07)16.3.
oběd 2 Rizoto po japonsku, žampi, pór Okurka (A: 01,03,07,09)

Pátek polévka Polévka z jarní zeleniny (A: 01,07)

oběd 1 Kuře na paprice, Rýže dušená, Mléko ochucené (A: 01,07)17.3.
oběd 2 Chlupaté knedlíky s cibulkou, Zelí dušené (A: 01,03,12)

Pondělí polévka Polévka krémová cizrnová (A: 01,07,09)

oběd 1 Bramborový guláš, Chléb (A: 01,07)20.3.
oběd 2 Kovářský špíz, Brambory vařené (A: 01,07)

Úterý polévka Polévka kmínová s kapáním (A: 01,03,07,09)
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oběd 1 Vepřová kýta na smetaně, Houskové knedlíky (A: 01,03,07,09,10)21.3.
oběd 2 Zapečená zelenina se sýrem / zelen.nákyp, Brambory vařené (A: 01,03,07,09)

Středa polévka Polévka z červené čočky (A: 09)

oběd 1 Kuřecí přírodní řízek, Bramborová kaše, Rajče (A: 01,07)22.3.
oběd 2 Houbové rizoto (A: 06,07)

Čtvrtek polévka Mrkvová polévka (A: 01,03,07)

oběd 1 Fazolový guláš s masem, Chléb (A: 01,07)23.3.
oběd 2 Špagety po uhlířsku /vejce,slanina (A: 01,03)

Pátek polévka Polévka kmínová s vejcem (A: 01,03,09)

oběd 1 Selská vepřová pečeně, Bramborové knedlíky, Špenát dušený (A: 01,03,07)24.3.
oběd 2 Celerový salát se šunkou a vejcem, Chléb /za stude (A: 01,03,07,09,10)

Pondělí polévka Polévka lišková (A: 01,03,07,09,10)

oběd 1 Penne s hříbkovou omáčkou a kuřecím masem (A: 01,03,07)27.3.
oběd 2 Knedlíčky se smetanovo /jahodovou polevou (A: 01,03,07)

Úterý polévka Polévka drůbková jemná s těstovinou (A: 01,03,07,09)

oběd 1 Uzené maso vařené, Hrachová kaše s cibulkou, Okurka (A: 07,10)28.3.
oběd 2 Lasagně zapečené se špenátem a sýrem (A: 01,03,07)

Středa polévka Polévka hrstková (A: 01,09)

oběd 1 Hovězí pečeně přírodní, Brambory vařené, Fazolové lusky na smetaně s koprem (A:
01,07)

29.3.

oběd 2 Kuřecí směs s gnocci, listovým špenátem a plísňovým sýrem (A: 01)

Čtvrtek polévka Polévka hovězí se strouháním (A: 01,03,09)

oběd 1 Segedínský guláš, Houskové knedlíky, Mléko ochucené (A: 01,03,07,12)30.3.
oběd 2 Bulgureto s kuřecím masem, hlívou, Okurka   /bulgur (A: 01,07,09,10)

Pátek polévka Cibulová polévka (A: 01,03,07,09)

oběd 1 Kuřecí stehýnko po provensálsku, Rýže dušená                 Francouzská kuchyně (A:
07,10)

31.3.

oběd 2 Francouzské brambory, Okurka (A: 01,03,07)

Změna jídelníčku a alergenů vyhrazena.
Pitný režim denně zajištěn

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


