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Pondělí 20.1.2020
selská s bramborem  (A: 01,07,09)Polévka
maďarský guláš, těstoviny, čaj  (A: 01,03,07)Oběd 1
zapečené brambory se zeleninou, okurek, čaj  (A: 03,07)Oběd 2

Úterý 21.1.2020
hovězí kapustová s rýží  (A: 01)Polévka
masové koule, rajčatová omáčka, houskouvý knedlík se špaldovou moukou, čaj, ovoce 
(A: 01,03,07,09)

Oběd 1

květákové placičky s mrkví, brambory, zeleninový salát, čaj, ovoce  (A: 01,03)Oběd 2

Středa 22.1.2020
čočková  (A: 01)Polévka
drůbeží rizoto, okurek, čaj s citrónem  (A: 01,07)Oběd 1
květákový mozeček, brambory, zeleninový salát, čaj s citrónem  (A: 03)Oběd 2

Čtvrtek 23.1.2020
kmínová s vejci  (A: 01,03,07)Polévka
palačinky s tvarohem, čaj  (A: 01,03,07)Oběd 1
tortelliny s boloňskou omáčkou, čaj  (A: 01,03,07)Oběd 2

Pátek 24.1.2020
gulášová  (A: 01)Polévka
opékaný salám, hrachová kaše, chléb, okurek, čaj  (A: 01,03,06,07)Oběd 1
zeleninový salát s vejci, pečivo, jogurt, čaj  (A: 01,03,07,10)Oběd 2



20.01.2020 31.01.2020od do

Pondělí 27.1.2020
zeleninová  (A: 01,07,09)Polévka
kuřecí maso po myslivecku, dušená rýže s bulgurem, čaj  (A: 01)Oběd 1
brokolice zapečená s těstovinou, okurek, čaj  (A: 03,07)Oběd 2

Úterý 28.1.2020
hovězí s játrovým knedlíčkem  (A: 01,03,07,09)Polévka
plněné bramborové knedlíky, kysané zelí, čaj, ovoce  (A: 01,03)Oběd 1
kuřecí plátek, dušená rýže, kompot, čaj, ovoce  (A: 01)Oběd 2

Středa 29.1.2020
rajčatová s rýží  (A: 01)Polévka
smažené rybí filé/prsty, bramborová kaše, kompot, čaj  (A: 01,03,04,07)Oběd 1
ředkvičkový salát se sýrem, pečivo, jogurt, čaj  (A: 01,03,07)Oběd 2

Čtvrtek 30.1.2020
slepičí s masem a nudlemi  (A: 01,03,07,09)Polévka
kuře na paprice, houskový knedlík se špaldovou moukou, čaj s citrónem  (A: 01,03,07)Oběd 1
smažený sýrový špíz, brambory, tatarka, čaj s citrónem  (A: 01,03,07)Oběd 2

Pátek 31.1.2020
kapustová s bramborem  (A: 01)Polévka
zapečené těstoviny, okurek, čaj  (A: 01,03,07)Oběd 1

ZMĚNA JÍDELNÍHO LÍSTKU VYHRAZENA, tel. 596 802 537
PŘEJEME DOBROU CHUŤ!!!

01 
03 
04 
06

Seznam alergenů: Obiloviny obsahující lepek    
Vejce                         
Ryby                          
Sójové boby (sója)
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Mléko                         
Celer                         
Hořčice

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


