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Středa 1.2.2023
Polévka dýňovápolévka 1
obsahuje alergeny: 01,07

Drožďová polévkapolévka 2
obsahuje alergeny: 03,09

Fazole po selsku s kuř. masem, chléb kváskový, čaj goji s limetkouoběd 1
obsahuje alergeny: 01

Bramborové knedlíky plň.uzeným masem (salám), zelí kysanéoběd 2
obsahuje alergeny: 01,03

Čtvrtek 2.2.2023
Polévka bramborová jarnípolévka 1
obsahuje alergeny: 01,09

Polévka selskápolévka 2
obsahuje alergeny: 01,07

Zapečené špagety (vepřové, lečo, sýr), salát z kysaného zelí s jablky, sirup mangooběd 1
obsahuje alergeny: 01,03,07

Chalupářský řízek (ml.maso, uz.maso), brambory, zeleninová oblohaoběd 2
obsahuje alergeny: 01,03,07

Pátek 3.2.2023
Polévka česneková s ovesnými vločkamipolévka 1
obsahuje alergeny: 01,01d

Polévka frankfurtská s bramborempolévka 2
obsahuje alergeny: 01,03,06

Losos na másle, omáčka řecká, brambory, čaj mátovýoběd 1
obsahuje alergeny: 01,04,07,09

Vepřová pečeně pražská, těstovinyoběd 2
obsahuje alergeny: 01,03,06
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Pondělí 6.2.2023
Polévka luštěninovápolévka 1
obsahuje alergeny: 01,09

Polévka kmínová s kapánímpolévka 2
obsahuje alergeny: 01,03,07,09

Nákyp nudlový s tvarohem, kompot ovocný, meltaoběd 1
obsahuje alergeny: 01,03,07

Ovarová plec, omáčka okurková,houskové knedlíky (kynuté)oběd 2
obsahuje alergeny: 01,03,07,10

Úterý 7.2.2023
Polévka kedlubnovápolévka 1
obsahuje alergeny: 01,07

Polévka hovězí se strouhánímpolévka 2
obsahuje alergeny: 01,03,09

Hovězí pečeně cikánská, rýže dušená, čaj mátovýoběd 1
obsahuje alergeny: 01,10

Smažený květák , brambory, tatarská omáčkaoběd 2
obsahuje alergeny: 03

Středa 8.2.2023
Norská rybí polévkapolévka 1
obsahuje alergeny: 01,04,07,09

Polévka mrkvovápolévka 2
obsahuje alergeny: 01,07

Moravský vrabec, dušený špenát, bramborové noky(gnocchi), čaj mátovýoběd 1
obsahuje alergeny: 01,03,07

Lečo s vejci a uzeninou, pečivo (2ks)oběd 2
obsahuje alergeny: 01,03,06

Čtvrtek 9.2.2023
Polévka čočkovápolévka 1
obsahuje alergeny: 01,09

Polévka ragú s bramborempolévka 2
obsahuje alergeny: 01,07,09

Zámecké zapečené brambory (houby, uzenina), rajčatový salát, sirup švestkaoběd 1
obsahuje alergeny: 06,07

Kuřecí stehno pečené, rýže bylinkováoběd 2
obsahuje alergeny: 01,03,06

Pátek 10.2.2023
Polévka koprová (kulajda)polévka 1
obsahuje alergeny: 01,03,07

Polévka z kysaného zelí s párkempolévka 2
obsahuje alergeny: 01,06,07

Čína dvou barev(králíčí,kuřecí), tarhoňa (těstovinové kuličky), sirup zázvor-mandarinkaoběd 1
obsahuje alergeny: 01,09

Golubce s masem (plněný zelný závitek v rajč. om), bramboryoběd 2
obsahuje alergeny: 01,07
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Pondělí 13.2.2023
Polévka zeleninovápolévka 1
obsahuje alergeny: 01,07,09

Polévka kmínová s vejcempolévka 2
obsahuje alergeny: 03,09

Kuskus se zeleninou a sýrem, fazolový salát se zeleninou, sirup hruška - mátaoběd 1
obsahuje alergeny: 07

Bakoňské vepřové kotlety, brambory s pažitkouoběd 2
obsahuje alergeny: 01

Úterý 14.2.2023
Polévka bulharská květáková s ovesnými vločkamipolévka 1
obsahuje alergeny: 01,01d

Bramborová polévka se zeleninoupolévka 2
obsahuje alergeny: 01,09

Vepřenky s cibulí, brambory, zeleninová obloha, čaj višňovýoběd 1
obsahuje alergeny: 01,10

Fazole barevné (slanina,smetana), uzené maso vařené, chléboběd 2
obsahuje alergeny: 01,07

Středa 15.2.2023
Polévka z cizrny a zeleninypolévka 1
obsahuje alergeny: 01,07

Polévka hovězí s masem a nudlemipolévka 2
obsahuje alergeny: 01,09

Krůtí maso, sýrová omáčka, těstoviny, sirup hruška - mátaoběd 1
obsahuje alergeny: 01,07,12

Segedínský závitek, bramborové knedlíky (směs)oběd 2
obsahuje alergeny: 01,07,10

Čtvrtek 16.2.2023
Polévka z rybího filépolévka 1
obsahuje alergeny: 01,04

Polévka z fazolových luskůpolévka 2
obsahuje alergeny: 01,07

Hrách s kysaným zelím, opečený salám jen pro dospělé, chléb kváskový, sirup švestkaoběd 1
obsahuje alergeny: 01,06

Vepřové na pepři, rýže hráškováoběd 2
obsahuje alergeny: 01

Pátek 17.2.2023
Polévka drožďová s ovesnými vločkamipolévka 1
obsahuje alergeny: 01,01d,03,07,09

Polévka houbová krémovápolévka 2
obsahuje alergeny: 01,07

Vepřové na kmíně, zelí kedlubnové, houskové knedlíky (kynuté), sirup mangooběd 1
obsahuje alergeny: 01,03,07

Selský špíz, brambory, zeleninová oblohaoběd 2
obsahuje alergeny: 06,10
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Pondělí 20.2.2023
Slepičí polévka s játrovou rýžípolévka 1
obsahuje alergeny: 01,03

Polévka dršťkovápolévka 2
obsahuje alergeny: 01,03,06

Tvarohové knedlíky s ovocem, meltaoběd 1
obsahuje alergeny: 01,03,07

Sekaná štěpánská, brambory, zeleninová oblohaoběd 2
obsahuje alergeny: 01,03,07

Úterý 21.2.2023
Polévka fazolová se zeleninoupolévka 1
obsahuje alergeny: 01,09

Polévka bramboračka nezahuštěnápolévka 2
obsahuje alergeny: 09

Rizoto z kuřecího masa, salát z červené řepy, sirup švestkaoběd 1
obsahuje alergeny: 01,06,09

Pažitková omáčka, vejce vařené a smažené v těstíčku, bramboryoběd 2
obsahuje alergeny: 01,03,07

Středa 22.2.2023
Polévka gulášovápolévka 1
obsahuje alergeny: 01

Polévka zeleninová s kuskusempolévka 2
obsahuje alergeny: 07

Rybí filé zapečené s vejci a sýrem, bramborová kaše, kompot ovocný, sirup máta - citronoběd 1
obsahuje alergeny: 01,03,04,07

Topinka z královského zámku (kuř.maso,volské oko)oběd 2
obsahuje alergeny: 01,03,06

Čtvrtek 23.2.2023
Polévka z hlávkového zelípolévka 1
obsahuje alergeny: 01,07

Polévka krkonošská cibulačkapolévka 2
obsahuje alergeny: 09

Omáčka z červené čočky a zeleniny, špagety, sirup zázvor-mandarinkaoběd 1
obsahuje alergeny: 01,09

Omelety s pikantní náplní (maso,žampiony), zelný salát Coleslawoběd 2
obsahuje alergeny: 03,07,10

Pátek 24.2.2023
Polévka bramborová s krupkamipolévka 1
obsahuje alergeny: 01

Polévka kapustová s uzeným masempolévka 2
obsahuje alergeny: 01

Vepřová kýta hamburská, houskové knedlíky (kynuté), sirup malinovýoběd 1
obsahuje alergeny: 01,03,07,09,10

Bramborový guláš se salámem, rohlíkoběd 2
obsahuje alergeny: 01,03,06,07
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Pondělí 27.2.2023
Pohanková polévka se zeleninoupolévka 1
obsahuje alergeny: 09

Polévka staročeská (vločková)polévka 2
obsahuje alergeny: 01,01d,07,09

Hovězí roštěná přírodní, rýže dušená, čaj goji s limetkouoběd 1
obsahuje alergeny: 01

Domácí buchty plněné tvarohemoběd 2
obsahuje alergeny: 01,03,07

Úterý 28.2.2023
Polévka celerovápolévka 1
obsahuje alergeny: 01,07,09

Polévka česneková s bramborem a vejcempolévka 2
obsahuje alergeny: 01,03

Kuřecí plátek přírodní na slanině, brambory, okurkový salát, sirup pomerančoběd 1
obsahuje alergeny: 01

Palačinka plněná vepř.masem, smažená - rizolka, zelný salát s kopremoběd 2
obsahuje alergeny: 01,03,07

01 
01d
03 
04 
06

Seznam alergenů: Obiloviny obsahující lepek    
Obiloviny - oves              
Vejce                         
Ryby                          
Sójové boby (sója)

07 
09 
10 
12

Mléko                         
Celer                         
Hořčice                       
Oxid siřičitý a siřičitany


