od 27.02.2017

do 31.03.2017

Pondělí 27.2.2017
Polévka

hovězí vývar s rýží

Oběd 1

koprová omáčka,vejce, brambory,ovoce

Oběd 2

salát s celozrnými kolínky s tuňákem,ovoce

Nápoj

čaj ovocný,neslazený čaj

Úterý 28.2.2017
Polévka

nudlovka

Oběd 1

fazolový kotlík,chléb

Nápoj

čaj bylinkový,neslazený čaj

Středa 1.3.2017
Polévka

mrkvová

Oběd 1

vepřové rizoto,strouhaný sýr,jablko

Oběd 2

zeleninový nákyp,brambory,jablko

Nápoj

limetkový čaj,neslazený čaj

Čtvrtek 2.3.2017
Polévka

z rybího filé s krutony

Oběd 1

pečené kuřecí stehno na kmíně,houskový knedlík, kedlubnové zelí

Nápoj

hruškový čaj,neslazený čaj

Pátek 3.3.2017
Polévka

kroupová

Oběd 1

dalmátské čufty v rajské omáčce,těstoviny ,mléčný výrobek

Nápoj

ovocný čaj se sirupem,neslazený čaj

od 27.02.2017

do 31.03.2017

Pondělí 6.3.2017
Polévka

s knedlíčky z ovesných vloček

Oběd 1

sekaná pečeně,bramborový knedlík,moravské zelí

Oběd 2

zeleninové lečo,brambory

Nápoj

čaj se sirupem,neslazený čaj

Úterý 7.3.2017
Polévka

frankfurtská

Oběd 1

trhance s ovocem a tvarohem

Nápoj

čaj ovocný,neslazený nápoj,melta

Středa 8.3.2017
Polévka

z jarní zeleniny

Oběd 1

vepřové maso na rajčatech a paprikách,dušená rýže,jablko

Oběd 2

luštěninový salát se zakysanou smetanou,selský rohlík,jablko

Nápoj

čaj zahradní směs,neslazený nápoj

Čtvrtek 9.3.2017
Polévka

brokolicová

Oběd 1

rybí nákyp,brambory,zelný salát s kukuřicí

Nápoj

čaj s citronem,neslazený čaj

Pátek 10.3.2017
Polévka

ze žlutého hrachu

Oběd 1

krůtí guláš,těstoviny,ovoce

Nápoj

čaj s rakytníkem,neslazený nápoj

od 27.02.2017

do 31.03.2017

Pondělí 13.3.2017
Polévka

špenátová

Oběd 1

pečený mletý řízek,vařené brambory,jogurto-zeleninový dip

Oběd 2

cizrnové bramborové knedlíky,uzené maso,kysané zelí

Nápoj

čaj,neslazený čaj

Úterý 14.3.2017
Polévka

těstovinová

Oběd 1

svíčková omáčka,hovězí maso,houskový knedlík,ovoce

Nápoj

bylinkový čaj,neslazený čaj

Středa 15.3.2017
Polévka

zeleninová zahuštěná

Oběd 1

kuřecí maso na kari,rýže,mrkev

Oběd 2

buřt guláš,chléb,mrkev

Nápoj

čaj malinový,neslazený čaj

Čtvrtek 16.3.2017
Polévka

kmínová

Oběd 1

hrachové pyré,šunka,kyselá okurka

Nápoj

bylinkový čaj,neslazený čaj

Pátek 17.3.2017
Polévka

vývar sluštěninovými celestýnskými nudlemi

Oběd 1

vepřová směs se špagetami,ovoce

Nápoj

ostružinový čaj s aloe,neslazený čaj

od 27.02.2017

do 31.03.2017

Pondělí 20.3.2017
Polévka

se strouháním

Oběd 1

kuřecí maso na houbách, rýže, mléčný výrobek

Oběd 2

játra na cibulce,rýže,mléčný výrobek

Nápoj

ovocný čaj,neslazený čaj

Úterý 21.3.2017
Polévka

z míchaných luštěnin

Oběd 1

těstoviny s makem,jablko

Nápoj

ovocný čaj,neslazený čaj,melta

Středa 22.3.2017
Polévka

zeleninový vývar s hráškem a kukuřicí

Oběd 1

vepřová kýta na paprice,houskový knedlík,ovoce

Oběd 2

vepřová kýta na paprice,kolínka,ovoce

Nápoj

čaj se sirupem,neslazený nápoj

Čtvrtek 23.3.2017
Polévka

italská s tarhoňou

Oběd 1

obalovaná ryba,bramborová kaše,zeleninový salát

Nápoj

čaj s citronem,neslazený čaj

Pátek 24.3.2017
Polévka

kuřecí vývar s rýží

Oběd 1

slovenské halušky se zelím a anglickou slaninou

Nápoj

ovocný čaj,neslazený čaj

od 27.02.2017

do 31.03.2017

Pondělí 27.3.2017
Polévka

gulášová

Oběd 1

zapečené těstoviny se zeleninou,červená řepa s křenem

Oběd 2

zapečený květák,brambory,červená řepa

Nápoj

čaj,neslazený čaj

Úterý 28.3.2017
Polévka

fazoláda

Oběd 1

vepřový řízek, brambory,jogurtový dresink

Nápoj

čaj,neslazený čaj

Středa 29.3.2017
Polévka

vývar s pohankou

Oběd 1

kuřecí plátek se smetanou,rýže, ovoce

Oběd 2

kuřecí čína,rýže.ovoce

Nápoj

hruškový čaj,neslazený čaj

Čtvrtek 30.3.2017
Polévka

drůbeží vývar s rýžovými nudlemi

Oběd 1

čočka,párek,salát z kysaného zelí s kapií

Nápoj

lipový čaj,neslazený čaj

Pátek 31.3.2017
Polévka

z porku

Oběd 1

hovězí líčka na kořenové zelenině,bramborový knedlík,ovoce

Nápoj

jahodový čaj,neslazený čaj

Změna jídelníčku a alergenů vyhrazena

