
1.2. - 5.2.2021 
 
Pondělí  
Tmavý rohlík, pomazánkové máslo se šunkou, mléko, čaj, ovoce 1.1.2,7,11 
Cibulová s bramborem 1.1,9 
Zeleninové placičky, vařený brambor, salát z kysaného zelí, čaj 1.1,3,12 
Pšenično-žitný chléb, pomazánka z tresčích jater, zelenina, mošt 1.1.2,4,7,10 
 
Úterý  
Jáhlová kaše s oříškovým krémem, ovoce, čaj 6,7,8 
Mléčná se strouháním 1.1.5,3,7,9 
Krůtí plátek s provensálským kořením,zeleninový talíř , bulgur, voda 7,9 
Žitný chléb, celerová pomazánka s jablkem, zelenina, čaj 1.2,7,9 
 
Středa  
Moskva chléb, máslová lučina s pórkem,zelenina, granko, ovocný čaj 1.1.2,7 
Hráškový krém s celozrnnými krutony 1.1.2.3,9,11 
Vdolky s povidly a tvarohem, čaj             1.1,3,7 
Sýrový suk, ovoce, mošt 1.1,7 
 
Čtvrtek  
Veka, ricotta, ovoce, mléko, ovocný čaj 1.1,7 
Kuřecí vývar s brokolicí 9 
Kuřecí stehna v pikantním zelí, celozrnno-žitný knedlík , voda            1.1. 2,3,7,12 
Královský chléb, pomazánka z míchaných vajíček , zelenina,čaj 1.1.2,3,7,9 
 
Pátek  
Celozrnná bageta, liptovská pomazánka, zelenina, čaj, mléko 1.1.2,7,9 
Pohanková se zeleninou 9 
Italský guláš, semolinové těstoviny, čaj 1.1,3,9 
Ovesná svačinka, ovoce, voda 1.1. 3,7,8,9  
  



8.2.-12.2.2021 
 
Pondělí  
Rohlik, patifu, mléko, zelenina, čaj             1.1,6,7 
Rybí polévka se zeleninou 1.5,9 
Rybí filé v zakysané smetaně sypané sýrem, zeleninový salát, voda 1.5,3,7,9

Pšenično-žitný chléb, tvarohová pomazánka, ovoce, čaj 1.1.2,7,9 
 
Úterý  
Ovocné pyré s vločkami, ovoce, mléko, čaj 1.3.4,7 
Polévka z hlávkového zelí             1.1,7,9 
Krůtí rizoto s rýží, sýr, čalamáda, čaj 7,9,12 
Celozrnná bageta, humus s pečenými rajčaty, zelenina, voda 1.1.2,7,9 
 
Středa  
Chléb ve vajíčku, zelenina, mléko, čaj            1.1.2,3,7 
Pórková s vločkami 1.5,7,9 
Přírodní vepřové žebírko,pečené brambory se zeleninou, čaj 1.1,9 
Bulka,ředkvičková lučina, ovoce, voda 1.1,7 
 
Čtvrtek  
Moskva chléb, rama, plátkový sýr , ovoce, granko, ovocný čaj                    1.1.2,7, 
Čočková s kroupami a zeleninou 1.3,9 
Bramborovo-špenátové noky, čaj 1.1,3,9 
Sojový suk,kiri, zelenina, mošt  1.1,6,7 
 
Pátek  
Cornflakes, ovoce, mléko, čaj 6,7 
Hovězí vývar s knedlíčky a těstovinou 3,9 
Zahradnická sekaná, šťouchané brambory s jarní cibulkou, červená řepa, voda 1.1,3,7,12 
Rohlik , mrkvičkové máslo , zelenina, čaj                                                1.1,7  



15.2.-19.2.2021 
 
Pondělí  
Tmavý rohlík, máslová lučina, ovoce, granko, čaj 1.1.2,7,6 
Selská polévka 1.1, 3,7,9 
Hrachová kaše, uzené tofu, pšenično-žitný chléb, voda 1.1.2,6,7,9 
Chléb, rybičková pomazánka , zelenina, mošt 1.1.2,4,7 
 
Úterý  
Jahodový puding, piškoty, ovoce, čaj 1.1,7 
Kmínová s vajíčkem 3,9 
Krůtí roláda se špenátem , bramborová kaše, zeleninový salát, čaj 3,7,9 
Královský chléb, rama, pařený sýr, zelenina, voda 1.1.2,11,7 
 
Středa  
Rohlík, bylinkové pomazánkové máslo,ovoce, mléko, ovocný čaj 1.1,7 
Květákový krém s cizrnou 7,9 
Pohankovo-rýžový nákyp, ovoce, mléko, voda 3,7 
Dalamánek,vajíčková s rajčaty, zelenina, mošt 1.1.2,3,7,9 
 
Čtvrtek  
Celozrnný rohlík, rozhunda, ovoce, mléko, ovocný čaj 1.1.2,7 
Zimní zeleninová s vločkami 1.1.3.5,9 
Vepřová kýta na paprice, špaldový knedlík,čaj 1.1.5,3,7,9 
Žitný chléb, čočková se zeleninou, voda 1.1.2,7,9 
 
Pátek  
Moskva chléb, cottage sýr, zelenina, mléko, černý čaj 1.1.2,7 
Drůbeží vývar se sýrem 7,9 
Krůtí kostky, máslové fazolky,bulgur, zeleninový talíř , mošt  
Twiggi, ovoce, čaj 1.1,6,9 
  



22.2.-26.2.2021 
 
Pondělí  
Pšenično-žitný chléb, máslo, marmeláda, ovoce,mléko , čaj 1.1.2,7 
Polévka z rybího filé s pórkem 1.1,4,9 
Makrela po řecku, kuskus, rajčatový salát,voda                                     7,9 
Bulka,rama,šunka,zelenina,mošt 1.1,7,12 
 
Úterý  
Celozrnná kaše, ovoce, čaj                        1.1.5,7 
Špenátová s vajíčkem             3,7,9 
Těstovinový salát s krůtím masem, voda 1.1,7,9 
Žitný chléb, karotková pomazánka s křenemn, zelenina, mošt 1.1.2,7 
 
Středa  
Rohlik, budapešťská pomazánka, zelenina, mléko, černý čaj 1.1,7,9 
Zeleninová s rýží 9 
Vařené hovězí maso, smetanová omáčka,celozrnný knedlík, čaj 1.1.5,3,7,9 
Královský chléb, rama, hermelín, ovoce, mošt 1.1.1.11 
 
Čtvrtek  
Sojový suk,žervé, ovoce, mléko, ovocný čaj 1.1,6,7 
Bramborová polévka 1.5,9 
Vepřové na česneku,hrášková rýže, zeleninový salát, voda 7,9 
Žitný chléb, vajíčková omeleta, zelenina, mošt 1.1.2,3,7 
 
Pátek  
Obložený chléb, zelenina, mléko, čaj 1.1.2,7 
Franfurtská polévka             1.1,7,9 
Pečené brambory se zeleninou, dresing s bylinkami, čaj 7,9 
Jogurt,banketka,ovoce,voda 1.1,7 

 
 
 

 
 

 
  

 
 

 


