
4.1.-8.1.2021 
 
Pondělí  
Chléb, lučina, ovoce, mléko, ovocný čaj         1.1,7 
Mrkvový krém                                                 1.1,7, 9 
Lepenice,kysané zelí, voda                              9,12 
Rohlik, rama, plátkový sýr, zelenina, šťáva      1.1,7 
 
Úterý  
Ovocné pyré, cornflakes ,mléko, čaj s citronem              1.1,7 
Hrstková polévka                                                             1.1,9  
Krůtí plátek, bulgur, máslová zelenina , čaj                      1.1,7, 9 
Královský chléb, rybičková pomazánka, zelenina, voda     1.1.2.11,4,7,10 
 
Středa  
Moskva chléb , rama s mořskou soli, zeleninový talíř, granko, čaj     1.1. 2,7 
Bramborová polévka                                                              1.1,9 
Zapečené špecle s tvarohem, polité ovocem,čaj                    1.1,3,7 
Sýrový suk, ovoce, šťáva                                                        1.1,7 
 
Čtvrtek  
Celozrnný rohlík, cottage sýr, ovoce,mléko, ovocný čaj            1.1.2,7 
Kmínová s  kapáním                                                                   1.1.5,3,7,9 
Vepřové kostky na kořenové zelenině, brambor, voda                1.1 
Žitný chléb, čočková pomazánka, zelenina, čaj                           1.1.2,7,9 
 
Pátek  
Pšenično-žitný chléb, mrkvové pomazánkové máslo , zelenina, mléko, čaj  1.1.2,7 
Kuřecí vývar s kuskusem                                                                             1.1,9 
Pečené kuře na kari, rýže, zeleninový salát, šťáva                                      1.1,9 
Jogurt,piškoty, ovoce, voda                                                                           1.1,7 
   



11.1.-15.1.2021 
 
Pondělí  
Rohlik, pomazánkové máslo s bylinkami, bílá káva, čaj  1.1,7 
Pastiňákový krém s kuličkami   1.1.2,9 
Smetanové lečo s rýží, voda  7,9 
Pšenično-žitný chléb, nivová pomazánka, zelenina, čaj  1.1.2,7 
 
Úterý  
Vícezrnná kaše, ovoce, bylinkový čaj         1.1.4.5,7  
Fazolová polévka     9 
Kuřecí špíz s kuskusem, šťáva   1.1, 9 
Žitný chléb , sýrová pomazánka s avokádem, voda  1.1.2,7 
 
Středa  
Veka, rama, hermelín, ovoce, mléko, ovocný čaj   1.1,7 
Jáhlová se zeleninou           1.1, 9 
Vepřový řízek s bramborovo-mrkvovou kaší, zeleninový talíř, voda    1.1.2,7 
Sojový suk, pomazánka z červené řepy, zelenina, čaj  1.1.6,7 
 
Čtvrtek  
Toust s lískooříškovou pomazánkou, ovoce, mléko, černý čaj s citronem 1.1,7,8 
Hovězí vývar s kornetem       1.5,9 
Rajská omáčka s hovězím masem, semolinové těstoviny,voda  1.1,9 
Královský chléb, patifu, zelenina, mošt  1.1.2.11 
 
Pátek  
Pšenično-žitný chléb, vajíčková pomazánka, zelenina, mléko, čaj  1.1.2,3,7 
Kulajda  1.1,3,5 
Pstruh na kmíně, šťouchaný brambor, listový salát , čaj    7,9 
Ovesná sušenka, ovoce, voda  1.1 
  



18.1.-22.1.2021 
 
Pondělí  
Pšenično-žitný chléb, rama s mořskou solí,ovoce, granko, čaj   1.1.2,7 
Krupicová s vejci  1.1,3,9 
Cizrnové kari s dýni, rýže, zelenina, čaj   9, 12 
Bulka,drožďová pomazánka, zelenina, mošt  1.1,3,7 
 
Úterý  
Jogurt, cornflakes, ovoce, ovocný čaj  1.1,7 
Kapustový krém s kuličkami  1.1.2,7,9 
Krůtí rolka v pikantní omáčce s houbami, těstoviny, voda  1.1,9,12 
Celozrnná bageta , pomazánka s rybou, zelenina, čaj  1.1.2. ,4,9 
 
Středa  
Žitný chléb , žervé, ovoce, ovocný čaj   1.1.2,7 
Hrachová bramboračka   1.1,9 
Jáhlové šulánky s mákem, kompot, mléko, voda  3,7 
Bulka,pomazánkové máslo s pečenou kapii, zelenina  1.1,7 
 
Čtvrtek  
Rohlík , máslo, horácký sýr, zelenina, mléko, čaj  1.1.2.11,7 
Vločková se zeleninou     1.1,9 
Mleté koule s kapustičkami, bramborová kaše s jarní cibulkou, čaj  1.1,3,7,9 
Královský chléb, ricottová pomazánka , ovoce, mošt  1.1.2.11,7 
 
Pátek  
Pšenično-žitný chléb,kiry sýr, zeleninový talíř, mléko, čaj 
Kuřecí vývar s kuskusem a květákem    7 
Kuřecí gyros, placky nann, dresing, listový salát, voda  1.1,7,9 
Twiggy oplatek, ovoce,voda 1.1,7 
  



25.1.-29.1.2021 
 
Pondělí  
Rohlík, zeleninová pomazánka , ovoce, mléko, čaj      1.1,7 
Rajská polévka                                                           1.1,9 
Těstovinový salát s tuňákem a pečenou kapii, voda  1.1,7,9 
Pšenično-žitný chléb, rama, plátkový sýr, zelenina, čaj  1.1.2,7 
 
Úterý  
Domácí perník, ovoce, bílá káva, ovocný čaj   1.1.2,3,7 
Česnečka s pohankovým kapáním   3,7,9 
Kachní prsa pečená s rajčaty a česnekem, rýže, zeleninový salát, voda  9 
Bulka, chlebíčková pomazánka, zelenina, šťáva  1.1,7 
 
Středa  
Moskva chléb, lučina s bylinkami, zelenina , mléko, čaj  1.1.2,7,9 
Mrkvový krém s hráškem  1.1,7,9 
Vrstvený bramborový nákyp, kysané zelí ,voda   3,7,9,12 
Bageta, cizrnová pomazánka s rajčaty , ovoce, mošt  1.1.2,7,9 
 
Čtvrtek  
Žitný chléb, rozhunda, zelenina, mléko, čaj  1.1.2,7, 9 
Rýžová polévka    1.1,7 
Poděbradské maso, špaldový knedlík, čaj  1.1.5,3,7,9 
Sojový suk, ovoce, džusík    1.1,6 
 
Pátek  
Moskva chléb, máslo, vařené vajíčko, zelenina, mléko, černý čaj s citronem  1.1,3, 7 
Hovězí vývar s vločkami  1.1.4.5,9 
Dušené hovězí kostky na kmíně, bulgur, červená řepa, čaj  1.1,9,12 
Bulka, křenové pomazánkové máslo, ovoce, voda   1.1,7 
 
 
 
 
 
 
 
 


