
01.02.2023 28.02.2023od do

Středa 1.2.2023
Polévka česnekovápolévka
obsahuje alergeny: 01,03,09

Vepřová plec v mrkvi, vařený brambor, moučník, čajOběd 1
obsahuje alergeny: 01,03,07

Rybí file pečené na másle a kmíně, vařený brambor, moučník, čajOběd 2
obsahuje alergeny: 04,07,09

Čtvrtek 2.2.2023
Polévka z červené čočkypolévka
obsahuje alergeny: 01,06

Zapečené těstoviny, červená řepa, čaj, ovocný nápojOběd 1
obsahuje alergeny: 01,03,06,07

Těstoviny na selský způsob, červená řepa, čaj, ovocný nápojOběd 2
obsahuje alergeny: 01,07,09

Pátek 3.2.2023
POLOLETNÍ PRÁZDNINYOběd 1



01.02.2023 28.02.2023od do

Pondělí 6.2.2023
JARNÍ PRÁZDNINYOběd 1

Úterý 7.2.2023
JARNÍ PRÁZDNINYOběd 1

Středa 8.2.2023
JARNÍ PRÁZDNINYOběd 1

Čtvrtek 9.2.2023
JARNÍ PRÁZDNINYOběd 1

Pátek 10.2.2023
JARNÍ PRÁZDNINYOběd 1



01.02.2023 28.02.2023od do

Pondělí 13.2.2023
Polévka bramborovápolévka
obsahuje alergeny: 01,09

Krupicová kaše s grankem, kompot, čaj, ovocný nápojOběd 1
obsahuje alergeny: 07

Tortellini s rajčatovou omáčkou, čaj, ovocný nápojOběd 2
obsahuje alergeny: 01,07

Úterý 14.2.2023
Polévka hovězí s játrovou rýžípolévka
obsahuje alergeny: 01,03,09

Kuřecí nudličky po čínsku, dušená rýže, ovoce, čajOběd 1
obsahuje alergeny: 01,06,07,09

Kuřecí nudličky po čínsku, bramborové copánky, ovoce, čajOběd 2
obsahuje alergeny: 01,06,07,09

Středa 15.2.2023
Polévka z kysaného zelí s párkem (červená)polévka
obsahuje alergeny: 01,06,07

Čevabčiči, vařený brambor, zeleninová obloha, čaj, ovocný nápojOběd 1
obsahuje alergeny: 01,10

Čevabčiči, bramborová kaše, zeleninová obloha, čaj, ovocný nápojOběd 2
obsahuje alergeny: 01,07,10

Čtvrtek 16.2.2023
Polévka zeleninová s rýžípolévka
obsahuje alergeny: 01,07,09

Červené fazole s kuřecím masem, chléb, čaj, ovocný nápojOběd 1
obsahuje alergeny: 01

Pátek 17.2.2023
Polévka hrstkovápolévka
obsahuje alergeny: 01,06,09

Králík po myslivecku, houskový knedlík, brusinky, čajOběd 1
obsahuje alergeny: 01,03,07,09

Králík po myslivecku, gnocchi, brusinky, čajOběd 2
obsahuje alergeny: 01,07,09



01.02.2023 28.02.2023od do

Pondělí 20.2.2023
Polévka rychlá s vejcipolévka
obsahuje alergeny: 01,03,09

Boloňské špagety sypané sýrem, čaj, ovocný nápojOběd 1
obsahuje alergeny: 01,07

Kuskus s grilovanou zeleninou, čaj, ovocný nápojOběd 2
obsahuje alergeny: 01,06

Úterý 21.2.2023
Polévka kulajdapolévka
obsahuje alergeny: 01,03,07

Rybí filé pečené se zeleninou, bramborová kaše, čaj, ovocný nápojOběd 1
obsahuje alergeny: 03,04,07

Rybí filé pečené se zeleninou, bulgur, čaj, ovocný nápojOběd 2
obsahuje alergeny: 01,03,04,06

Středa 22.2.2023
Polévka gulášovápolévka
obsahuje alergeny: 01

Domácí buchty plněné marmeládou, ovoce, kakao, čajOběd 1
obsahuje alergeny: 01,03,07

Čtvrtek 23.2.2023
Polévka krupicová s vejcipolévka
obsahuje alergeny: 01,03,07,09

Krůtí perkelt, těstoviny, čaj, ovocný nápojOběd 1
obsahuje alergeny: 01,09

Boloňské krůtí ragů s těstovinami, čaj, ovocný nápojOběd 2
obsahuje alergeny: 01,09

Pátek 24.2.2023
Polévka fazolovápolévka
obsahuje alergeny: 01

Moravský vrabec, dušený špenát, bramborový knedlík, čajOběd 1
obsahuje alergeny: 01,03,07

Moravský vrabec, dušený špenát, vařený brambor, čajOběd 2
obsahuje alergeny: 01,03,07



01.02.2023 28.02.2023od do

Pondělí 27.2.2023
Polévka rajčatová s tarhoňoupolévka
obsahuje alergeny: 01,09

Rizoto s kuřecím masem, sterilovaná okurka, čaj, ovocný nápojOběd 1
obsahuje alergeny: 01,07,09

Rizoto s hráškem a žampiony, sterilovaná okurka, čaj, ovocný nápojOběd 2
obsahuje alergeny: 01

Úterý 28.2.2023
Polévka rybípolévka
obsahuje alergeny: 01,04,07,09

Segedínský guláš, houskový knedlík, čaj, ovocný nápojOběd 1
obsahuje alergeny: 01,03,07

Vepřové na česneku, houskový knedlík, čaj, ovocný nápojOběd 2
obsahuje alergeny: 01,03,07
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Seznam alergenů: Obiloviny obsahující lepek    
Vejce                         
Ryby                          
Sójové boby (sója)
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Mléko                         
Celer                         
Hořčice


