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Út  3.1. polévka Zeleninová s bulgurem.

oběd Krupicová kaše,  čaj.

St  4.1. polévka Brokolicová.

oběd Kuřecí směs po čínsku, těstoviny,  jogurt, džus.

Čt  5.1. polévka S játrovou rýží.

oběd Hrachová kaše, vejce, chléb, čalamáda, sirup.

oběd 2 Zeleninový salát s balkánským sýrem, chléb, sirup.

Pá  6.1. polévka Hovězí vývar s těstovinou.

oběd Cikánská hovězí pečeně, rýže, jablko, čaj.

oběd 2 Cikánská hovězí pečeně, houskový knedlík, jablko, čaj,

Po  9.1. polévka Hrstková.

oběd File na másle, brambory, zelný salát, džus.

oběd 2 Zapečená brokolice se sýrem, brambory, džus.

Út  10.1. polévka Zeleninová s kuskusem.

oběd Kuře na paprice, těstoviny, jablko, sirup.

St  11.1. polévka Kapustová s krupičkou.

oběd Kotleta na kmíně, brambory, okurkový salát, čaj.

Čt  12.1. polévka Bramboračka.

oběd Žemlovka s jablky a tvarohem, kakao.

Pá  13.1. polévka Nudlová.

oběd Svíčková na smetaně, houskový knedlík, jablko, sirup.

Po  16.1. polévka Pórková.

oběd Špagety s kuřecím masem a rajčaty sypané sýrem, čaj.

Út  17.1. polévka Fazolová.

oběd Treska v celozrnné strouhance, bramborová kaše, zelný salát s paprikou,  džus.

St  18.1. polévka Zeleninová s kuskusem.

oběd Vepřové na houbách,rýže, jogurt, jablko, sirup.

Čt  19.1. polévka Kulajda.

oběd Čočka na kyselo, vejce, čalamáda, chléb, čaj.

oběd 2 Kovbojské fazole, chléb, čaj.

Pá  20.1. polévka Kroupová.

oběd Halušky s uzeným a zelím, jablko, sirup.

Po  23.1. polévka Drožďová.

oběd Krůtí prsa pečená, brambory, mrkev dušená na másle, čaj.

Út  24.1. polévka Zeleninová s těstovinou.

oběd Rajská omáčka, masové kuličky, kolínka, sirup, jablko.

St  25.1. polévka Zelňačka.

oběd Srbské rizoto sypané sýrem, červená řepa, džus.

Čt  26.1. polévka Slepičí s nudlemi.

oběd Buchtičky s krémem, čaj, mandarinka.

Pá  27.1. polévka Čočková

oběd Vepřové výpečky, bramborové špalíčky, špenát, sirup.

Po  30.1. polévka Květáková.

oběd File na zelenině, brambory, jablko, čaj.

Út  31.1. polévka Hovězí vývar se sýrovým kapáním.

oběd Hovězí guláš, houskový knedlík, čaj.


