od 01.01.2016

do 31.03.2017

Pondělí 4.1.2016
Přesnídávka rybí pomazánka, veka. mléko, jablko (A: 01a,04,07)
Polévka

čočková s uzeným masem (A: 01a,09)

Oběd

špagety se sýrovou omáčkou, čaj, mandarinka (A: 01a,07,09)

Svačina

vajíčková pomazánka, cereální rohlík, bílá káva, mrkev (A: 01a,01b,01c,03,07)

Úterý 5.1.2016
Přesnídávka makovec, granko, mandarinka (A: 01a,03,07)
Přesnídávka chléb s máslem a vejci, granko, jablko (A: 01a,03,07)
Polévka

mléčná se strouháním (A: 01a,03,07,09)

Polévka

květáková (A: 01a,03,07,09)

Oběd

kuřecí čína, brambory, minerálka, (A: 01a,03,09)

Oběd

milánské špagety (sojový granulát) sypané sýrem, džus,bylinkový čaj bez cukru, banán (A: 01a,06,07,09)

Svačina

veka s ramou, rajče, mléko (A: 01a,07)

Svačina

šlehaný tvaroh, cereální rohlík, ovocný talíř (A: 01a,07)

Středa 6.1.2016
Přesnídávka šunková pěna, cereální večka, okurek, čaj (A: 01a,01b,01d,07)
Přesnídávka pomazánka z ryb v tomatě, cereální večka, mrkev, mléko (A: 01a,01b,04,07)
Polévka

gulášová (A: 01a,09)

Polévka

čočková (A: 01a,09)

Oběd

domácí buchty s marmeládou, bílá káva, jablko (A: 01a,01b,01c,03,07,12)

Oběd

kuřecí čína, brambory, salát z kysaného zelí s jablky, čaj s medem, voda s citronem (A: 01a,07,09)

Svačina

tvarohová pomazánka, chléb, paprika, mléko (A: 01a,01b,07)

Svačina

chléb s máslem a marmeládou, frapko, banán (A: 01a,01b,07,12)

Čtvrtek 7.1.2016
Přesnídávka loupák, granko, jablko (A: 01a,03,07)
Přesnídávka krupičná kaše (špaldová), ovocný talíř, čaj (A: 01e,07)
Polévka

zeleninová s burgurem (A: 01a,09)

Polévka

zeleninová s jáhlemi (A: 01a,01d,07,09)

Oběd

hovězí maso po štěpánsku, rýže, kompot, sirupová voda (A: 01a,03,09)

Oběd

hovězí maso po stroganovsku, rýže, sirupová voda, bylinkový čaj bez cukru, jablko (A: 01a,07,09)

Svačina

cizrnová pomazánka, chléb, okurek, mléko (A: 01b,01c,07)

Svačina

sýrové tousty, zeleninový talíř, caro (A: 01a,01b,01c,07)

Pátek 8.1.2016
Přesnídávka budapešťská pomazánka, veka, paprika, bílá káva (A: 01a,01b,01c,07)
Přesnídávka fazolová pomazánka, chléb, zeleninový talíř, mléko (A: 01a,01b,07)

od 01.01.2016

do 31.03.2017

Polévka

bramborová (A: 01a,07,09)

Polévka

slepičí vývar s nudlemi (A: 01a,09)

Oběd

luštěninová směs na smetaně, moravský vrabec, okurek, chléb, čaj (A: 01a,01b,06,07,09,10)

Oběd

treska tmavá na másle, bramborová kaše, červená řepa, čaj, voda s pomerančem (A: 04,07)

Svačina

čokoládové polštářky s mlékem. čaj (A: 01a,01b,07)

Svačina

cereální rohlík s pomazánkovým máslem, paprika, caro (A: 01a,01b,06,07)

od 01.01.2016

do 31.03.2017

Pondělí 11.1.2016
Přesnídávka ovocný jogurt, rohlík, čaj (A: 01a,07)
Přesnídávka jablkový koláč, granko, ovocný talíř (A: 01a,03,07)
Polévka

špenátová (A: 01a,03,07,09)

Polévka

pórková (A: 01a,07,09)

Oběd

vepřová maso na kmíně, těstoviny, kompot, čaj, voda s citronem (A: 01a,09)

Oběd

kuřecí maso s červenou fazolí, rýže, salát z čínského zelí, jablkový džus, bylinkový čaj bez cukru (A: 01a,09)

Svačina

chléb s máslem, kedluben, bílá káva (A: 01a,01b,01c,07)

Svačina

rohlík s másle, mrkev, mléko (A: 01a,07)

Úterý 12.1.2016
Přesnídávka tvarohová pomazánka s vejci, veka, rajče, mléko (A: 01a,03,07)
Přesnídávka rybí pomazánka, finský chléb, zeleninový talíř, mléko (A: 01a,01b,04,07)
Polévka

drožďová se sýrovým kapáním (A: 01a,03,07,09)

Polévka

bramborová s houbami (A: 01a,07,09)

Oběd

znojemské hovězí maso,brambory, džus multivitamín (A: 01a,09,10)

Oběd

domácí buchty s višňovou náplní, caro, voda s citronem, jogurt (A: 01a,03,07,12)

Svačina

rohlík, medové máslo, bílá káva, jablko (A: 01a,01b,01c,07)

Svačina

vepřová pomazánka, chléb, zeleninový talíř, čaj (A: 01a,01b,07)

Středa 13.1.2016
Přesnídávka koblih s nugetou, bílá káva, jablko (A: 01a,03,06,07,08b)
Přesnídávka tvarohová pomazánka, cereální večka, okurek, caro (A: 01a,01b,01c,01d,07)
Polévka

květáková (A: 01a,03,07)

Polévka

zeleninová s kuskusem (A: 07,09)

Oběd

krůtí guláš, rýže, čaj, voda s citronem, jogurt (A: 01a,07,09)

Oběd

hovězí maso po znojemsku, bramborová kaše, mrkvový salát, čaj, voda s pomerančem (A: 01a,07,09,10)

Svačina

masová pomazánka, chléb, okurek, čaj (A: 01a,01b,07)

Svačina

ovocný jogurt, rohlík, čaj (A: 01a,07)

Čtvrtek 14.1.2016
Přesnídávka drožďová pomazánka, chléb, paprika, mléko (A: 01a,01b,03,07)
Přesnídávka sýrová pomazánka, chléb, zeleninový talíř, mléko (A: 01a,01b,07)
Polévka

z červené čočky (A: 01a,09)

Polévka

hrachová (A: 01a,07,09)

Oběd

smažené rybí filé, bramborová kaše, čalamáda, čaj, mléko (A: 01a,03,04,07,09,10)

Oběd

žampionová omáčka, vařené vejce, kynutý knedlík, čaj s medem, voda s citronem, jablko (A: 01a,03,07,09)

Svačina

jogurt, rohlík, čaj (A: 01a,07)

od 01.01.2016
Svačina

do 31.03.2017

veka s nutelou,pomeranč, caro (A: 01a,07)

Pátek 15.1.2016
Přesnídávka švédská pomazánka, veka, mrkev,bílá káva (A: 01a,01b,01c,04,07)
Přesnídávka cereální rohlík, medové máslo, frapko, jablko (A: 01a,01b,06,07)
Polévka

krupicová s vejci (A: 01a,03,07,09)

Polévka

sýrová (A: 01a,07,09)

Oběd

svíčková vepřová pečeně, kynutý knedlík,sirupová voda, pomeranč (A: 01a,03,07,09)

Oběd

přírodní vepřový plátek, brambory, restovaný hrášek s mrkví, pomerančový džus, ovocný čaj bez cukru (A:
01a,09)

Svačina

chléb s ramou a sýrem, bílá káva, paprika (A: 01a,01b,01c,07)

Svačina

bramborový chléb s lučinou, kedluben, mléko (A: 01a,01b,07)

od 01.01.2016

do 31.03.2017

Pondělí 18.1.2016
Přesnídávka ovocná přesnídávka s piškoty, čaj (A: 01a,03)
Přesnídávka pomazánka z krabích tyčinek, cereální večka, mrkev, mléko (A: 01a,01b,01d,04,07)
Polévka

hrstková (A: 01a,06,07,09)

Polévka

celerová (A: 01a,07,09)

Oběd

kuřecí směs, rýže, minerálka (A: 01a,09)

Oběd

těstovinový salát se sýrem a zeleninou, čaj s medem, voda s citronem, mléko (A: 01a,07)

Svačina

rohlík s pomazánkovým máslem, mrkev, bílá káva (A: 01a,01b,01c,07)

Svačina

budapešťská pomazánka, rohlík, caro, zeleninový talíř (A: 01a,07)

Úterý 19.1.2016
Přesnídávka pomazánka z makrel, veka, rajče, mléko (A: 01a,04,07)
Přesnídávka loupák, kefír, ovocný talíř (A: 01a,03,07)
Polévka

zelnica (A: 09,12)

Polévka

s masovou rýží a těstovinou (A: 01a,09)

Oběd

makové záviny, bílá káva, banán, voda s citronem (A: 01a,03,07)

Oběd

smažené rybí filé, bramborová kaše, míchaný zeleninový salát, minerálka, bylinkový čaj bez cukru (A:
01a,03,04,07)

Svačina

chléb s máslem a sýrem, okurek, granko (A: 01a,01b,07)

Svačina

finský chléb s máslem, mrkev, caro (A: 01a,01b,01c,07)

Středa 20.1.2016
Přesnídávka kápiová pomazánka, cereální večka, bílá káva (A: 01a,01b,01c,01d,03,07)
Přesnídávka celerová pomazánka, veka, zeleninový talíř, mléko (A: 01a,07,09)
Polévka

česneková s opečeným chlebem a sýrem (A: 01a,01b,03,07,09)

Polévka

cizrno - brokolicová krémová (A: 01a,07,09)

Oběd

přírodní vepřový plátek, brambory, červená řepa, sirupová voda (A: 01a,09)

Oběd

přírodní hovězí maso, jasmínová rýže, kompot, čaj, voda s citronem (A: 01a,09)

Svačina

jogurt, rohlík, čaj (A: 01a,07)

Svačina

šlehaný tvaroh, rohlík, jablko, čaj (A: 01a,07)

Čtvrtek 21.1.2016
Přesnídávka krupičná kaše, jablko, čaj (A: 01a,07)
Přesnídávka tvarohový šáteček,ovocný talíř, čaj, granko (A: 01a,03,07)
Polévka

kmínová s kapáním (A: 01a,03,07,09)

Polévka

zeleninový vývar s bulgurem (A: 01c,09)

Oběd

sekaná pečeně, rajčatová omáčka, těstoviny (A: 01a,03,07,09)

Oběd

vařené vepřové maso, dušená mrkev, brambory, džus, ovocný čaj bez cukru (A: 01a,07,09)

Svačina

vepřová pomazánka, chléb, okurek, čaj (A: 01a,01b,04,10)

od 01.01.2016
Svačina

do 31.03.2017

vajíčková pomazánka, cibulový chléb, paprika, mléko (A: 01a,01b,03,07)

Pátek 22.1.2016
Přesnídávka chléb s ramou, kedluben, bílá káva (A: 01a,01b,07)
Přesnídávka fazolová pomazánka, chléb, zeleninový talíř, caro (A: 01a,01b,01c,07)
Polévka

slepičí vývar s nudlemi (A: 01a,09)

Polévka

krupicová s vejci (A: 01a,03,07)

Oběd

smetanová čočka, vařené vejce, chléb, okurek (A: 01a,03,07,09,10)

Oběd

kuřecí maso s ajvarovou omáčkou, halušky, sirupová voda, ovocný čaj bez cukru, pomeranč (A: 01a,03,07)

Svačina

rýžová kaše, čaj, jablko (A: 07)

Svačina

čokoládové polštářky s mlékem, jablko, čaj (A: 01a,07,08b)

od 01.01.2016

do 31.03.2017

Pondělí 25.1.2016
Přesnídávka fazolová pomazánka, chléb, paprika, mléko (A: 01a,01b,07)
Přesnídávka tvarohová pomazánka, fit rohlík, mrkev, jogurtové mléko (A: 01a,01b,01c,07)
Polévka

s masovou rýží a těstovinou (A: 01a,09)

Polévka

italská (A: 01a,07,09)

Oběd

rybí filé na leču, bramborová kaše, sirupová voda, mléko, pomeranč (A: 04,07,09)

Oběd

bulgurové rizoto s kuřecím masem a zeleninou, sypané sýrem, okurkový salát, čaj, voda s limetkou (A:
01c,07,09)

Svačina

pudink s piškoty, čaj, pomeranč (A: 01a,03,07)

Svačina

chléb s máslem a marmeládou, mléko, jablko (A: 01a,01b,07)

Úterý 26.1.2016
Přesnídávka cereální rohlík s pomazánkovým máslem, okurek, mléko (A: 01a,01b,01c,01d,01e,07)
Přesnídávka ovocná přesnídávka s piškoty, čaj, jablko (A: 01a,03)
Polévka

cizrnová (A: 01a,09)

Polévka

bramborová (A: 01a,07,09)

Oběd

těstoviny s kuřecím masem a kukuřicí,sypané sýrem, salát z čínského zelí, čaj s medem (A: 01a,07,09)

Oběd

luštěninová směs na smetaně, vařené vejce, chléb, okurek, čaj s medem, voda s citronem (A: 01a,03,09,10)

Svačina

rohlík, tavený sýr, mrkev, frapko (A: 01a,07)

Svačina

rohlík s ramou, ovocný talíř, frapko (A: 01a,07)

Středa 27.1.2016
Přesnídávka kukuřičné lupínky s mlékem, jablko, čaj (A: 07)
Přesnídávka tousty se sýrem, zeleninový talíř, caro (A: 01a,01b,01c,07)
Polévka

kelová (A: 01a,09)

Polévka

drožďová s kapáním se špaldové mouky a sýru (A: 01a,01e,03,07,09)

Oběd

králík na paprice,kynutý knedlík, jablečný džus (A: 01a,07,09)

Oběd

sekaná vepřová pečeně s pohankou, bramborová kaše, kompot, sirupová voda, černý čaj bez cukru (A:
01a,03,07,09)

Svačina

pomazánka z tresčích jater, cereální večka, rajče, mléko (A: 01a,01b,01c,04,07)

Svačina

cereální večka s lučinou, zeleninový talíř, mléko (A: 01a,01b,01d,07)

Čtvrtek 28.1.2016
Přesnídávka tvarohový šáteček, jahodový koktejl (A: 01a,03,07)
Přesnídávka rybí pomazánka, slunečnicový chléb, kedluben, caro (A: 01a,01b,01c,04,07)
Polévka

rajčatová s rýží (A: 01a,09)

Polévka

zelnica (A: 01a,07,09)

Oběd

vepřenky s cibulí a hořčicí, brambory, čaj, voda s citronem (A: 01a,03,07,10)

Oběd

makové záviny, granko, voda s limetkou jablko (A: 01a,03,07)

od 01.01.2016

do 31.03.2017

Svačina

chléb s máslem, granko, jablko (A: 01a,01b,07)

Svačina

hermelínová pomazánka, finský chléb, zeleninový talíř, mrkev, mléko (A: 01a,01b,07)

Pátek 27.1.2017
Přesnídávka jáhlová kaše, ovocný talíř, čaj (A: 07)
Polévka

z červené čočky (A: 01a,07,09)

Oběd

hovězí tokáň, brambory, salát z čínského zelí s ředkvičkou, jablečný džus, bylinkový čaj bez cukru (A:
01a,09)

Svačina

pomazánka zeleninová, veka, okurek, mléko (A: 01a,07)

od 01.01.2016

do 31.03.2017

Pondělí 30.1.2017
Přesnídávka cizrnová pomazánka, cereální večka, zeleninový talíř, mléko (A: 01a,01b,01d,07)
Polévka

gulášová (A: 01a,09)

Oběd

rybí filé na bylinkách, bramborová kaše, salát ze sterilovaného zelí, čaj, voda s limetkou (A: 04,07,09,10,12)

Svačina

tvarohová pomazánka s vejci, veka, mrkev, caro (A: 01a,01b,01c,03,07)

Úterý 31.1.2017
Přesnídávka domácí špaldová buchta, granko, jablko (A: 01e,03,07)
Polévka

kedlubnová s jáhly (A: 01a,07,09)

Oběd

vepřové maso na kmíně, rýže, okurkový salát, sirupová voda, černý čaj bez cukru (A: 01a,09)

Svačina

drožďová pomazánka, chléb, zeleninový talíř, mléko (A: 01a,01b,03,07)

Středa 1.2.2017
Přesnídávka vanilkový jogurt, rohlík, čaj, ovocný talíř (A: 01a,07)
Polévka

špenátová s cizrnovým kapáním (A: 01a,03,07,09)

Oběd

pečené kuřecí stehno, dušené červené zelí, kynutý knedlík, čaj, voda s limetkou, jogurt na pití (A: 01a,03,07)

Svačina

chléb s máslem a pórkem, okurek, caro (A: 01a,01b,07)

Čtvrtek 2.2.2017
Přesnídávka pomazánka z tuňáka, chléb, kedluben, mléko (A: 01a,01b,04,07)
Polévka

česneková s opečeným chlebem (A: 01a,03,09)

Oběd

fazolové lusky na kyselo, vařené vejce, brambory, jablečný džus, bylinkový čaj bez cukru, banán (A:
01a,03,07,09)

Svačina

čokoládový pudink s piškoty, čaj, jablko (A: 01a,03,07)

Pátek 3.2.2017
Přesnídávka pórková pomazánka, veka, paprika (A: 01a,07)
Polévka

zeleninová (A: 01a,07,09)

Oběd

kuřecí maso na paprice, těstoviny, čaj, voda (A: 01a,07)

Svačina

ovocná přesnídávka, piškoty, čaj (A: 01a,03)

od 01.01.2016

do 31.03.2017

Pondělí 8.2.2016
Přesnídávka rohlík, medové máslo, granko, jablko (A: 01a,07)
Přesnídávka tvarohová pomazánka se sýrem, cereální večka, granko, jablko (A: 01a,01b,01d,06,07)
Polévka

houbová s kapáním (A: 01a,03,07,09)

Polévka

slepičí vývar s fridátovými nudlemi (A: 01a,03,07,09)

Oběd

koprová omáčka, vařené vejce, brambory, čaj, voda s citronem, banán (A: 01a,03,07,09)

Oběd

těstoviny po korejsku, čaj, mléko, jablko (A: 01a,09,10,12)

Svačina

tvarohová pomazánka z mrkví, cereální večka, mléko (A: 01a,01b,01d,07)

Svačina

krupičná kaše, ovocný talíř, čaj (A: 01a,07)

Úterý 9.2.2016
Přesnídávka krupičná kaše s grankem, čaj, banán (A: 01a,07)
Přesnídávka ředkvičková pomazánka, slunečnicový chléb, zeleninový talíř, mléko (A: 01a,03,07)
Polévka

vločková (A: 01a,01d,07,09)

Polévka

vločková (A: 01a,01d,07,09)

Oběd

kuřecí maso s červenou fazolí, jasnínová rýže, pomerančový džus, voda s citronem (A: 01a,09)

Oběd

kuřecí směs se zeleninou a cizrnou, brambory, sirupová voda, bylinkový čaj bez cukru (A: 01a,09)

Svačina

chléb s máslem a vejci, okurek, mléko (A: 01a,01b,03,07)

Svačina

cereální rohlík s pomazánkovým máslem, mrkev, mléko (A: 01a,01b,06,07)

Středa 10.2.2016
Přesnídávka rybí pomazánka s česnekem, veka, kedluben, mléko (A: 01a,04,07)
Přesnídávka pomazánka z rybího filé, cereální večka, zeleninový talíř, mléko (A: 01a,01b,01d,04,07)
Polévka

hrášková (A: 01a,07,09)

Polévka

zeleninová (A: 01a,07,09)

Oběd

tvarohové buchty , granko, pribináček, ovocný čaj bez cukru (A: 01a,03,07)

Oběd

dukátové buchtičky s vanilkovým krémem, čaj, voda s limetkou (A: 01a,03,07)

Svačina

sýrová pomazánka, chléb, mrkev, čaj (A: 01a,07,09)

Svačina

veka s máslem, zeleninový talíř, caro (A: 01a,01b,01c,07)

Čtvrtek 11.2.2016
Přesnídávka cizrnová pomazánka, chléb, paprika, bílá káva (A: 01a,01b,07)
Přesnídávka loupák, frapko, ovocný talíř (A: 01a,03,07)
Polévka

zeleninová s burgurem (A: 01a,07,09)

Polévka

celerová (A: 01a,07,09)

Oběd

vařené vepřové maso, dušená mrkev, brambory, sirupová voda, ovocný čaj bez cukru (A: 01a,07,09)

Oběd

štěpánská roštěná, bramborová kaše, kompot,pomerančový džus, bylinkový čaj bez cukru (A: 01a,03,09)

Svačina

ovocná přesnídávka s piškoty, čaj (A: 01a,03)

od 01.01.2016
Svačina

do 31.03.2017

cereální rohlík s lučinou, paprika, mléko (A: 01a,01b,06,07)

Pátek 12.2.2016
Přesnídávka vánočka s máslem , granko, jablko (A: 01a,03,07)
Přesnídávka kukuřičné lupínky s mlékem, ovocný talíř, čaj (A: 07)
Polévka

čočková (A: 01a,09)

Polévka

fazolová (A: 01a,09)

Oběd

hovězí maso po cikánsku, knedlík, čaj s medem, voda s citronem (A: 01a,03,07,09)

Oběd

zeleninové rizoto se sýrem, mrkvový salát, minerálka, ovocný čaj bez cukru (A: 07,09)

Svačina

veka s ramou, rajče, bílá káva (A: 01a,01b,01c,07)

Svačina

pomazánka z ryb v tomatě,chléb, kedluben, caro (A: 01a,01b,01c,04,07)

od 01.01.2016

do 31.03.2017

Pondělí 15.2.2016
Přesnídávka celerová pomazánka, cereální večka, caro (A: 01a,01b,01c,01d,07,09)
Polévka

hovězí vývar s fritátovými nudlemi (A: 01a,03,09)

Oběd

milánské špagety (vepřové maso) sypané sýrem,jablečný mošt, hruška (A: 07,09)

Svačina

chléb s máslem a pažitkou, mléko, okurek (A: 01a,01b,07)

Úterý 16.2.2016
Přesnídávka mramorový řez, frapko, jablko (A: 01a,07)
Polévka

zeleninová (A: 01a,09)

Oběd

hovězí maso na majoránce, brambory, okurkový salát, minerálka, ovocný čaj bez cukru (A: 01a,09)

Svačina

tvarohová pomazánka s vejci, veka, mléko, ředkev (A: 01a,03,07)

Středa 17.2.2016
Přesnídávka fazolová pomazánka, chléb finský,okurek, okurek mléko (A: 01a,01b,07)
Polévka

drožďová s cirnovým kapáním (A: 01a,03,07,09)

Oběd

pečené kuřecí stehno, rýže, mrkev s ananasem, čaj, voda s bylinkami (A: 01a,09)

Svačina

pudink s ovocem a piškoty, čaj (A: 01a,03,07)

Čtvrtek 18.2.2016
Přesnídávka pomazánka krabí, cereální rohlík, caro, paprika (A: 01a,01b,01c,04,06,07)
Polévka

česneková s pohankou (A: 01a,03,09)

Oběd

vepřový vrabec, dušené zelí, kynutý knedlík, sirupová voda, ovocný čaj bez cukru (A: 01a,03,07,09,10,12)

Svačina

rohlík s pomazánkovým máslem, mrkev, banánové mléko (A: 01a,07)

Pátek 19.2.2016
Přesnídávka chléb toustový celozrnný, budapešťská pomazánka, caro, paprika (A: 01a,01b,01c,07)
Polévka

hrachová (A: 01a,09)

Oběd

rybí filé (treska) na másle, bramborová kaše, sterilovaný okurek, čaj, voda s citronem (A: 04,07,09,10)

Svačina

rohlík, rama, čaj, jablko (A: 01a,07)

od 01.01.2016

do 31.03.2017

Pondělí 22.2.2016
Přesnídávka pribináček, rohlík,jablko, čaj (A: 01a,07)
Přesnídávka rybí pomazánka se zeleninou, cereální večka, mrkev, mléko (A: 01a,01b,01d,04,07)
Polévka

slepičí vývar s nudlemi (A: 01a,09)

Polévka

zeleninová s drožďovými knedlíčky (A: 01a,03,07,09)

Oběd

kovbojské fazole(vepřové maso) , cereální rohlík, jablko, čaj, voda s mátou (A: 01a,01b,06,09)

Oběd

čočka na kyselo, vařené vejce, chléb, okurkový salát, čaj, voda s citronem (A: 01a,01b,03,07,09)

Svačina

pomazánkové máslo, chléb, mrkev, caro (A: 01a,01b,01c,07)

Svačina

vanilkový pudink s piškoty, čaj, jablko (A: 01a,03,07)

Úterý 23.2.2016
Přesnídávka pomazánka z ryb v tomatě, chléb, zeleninový talíř, mléko (A: 01a,01b,04,07)
Přesnídávka vánočka, jogurtové mléko,ovocný talíř (A: 01a,03,07)
Polévka

selská (A: 01a,07,09)

Polévka

luštěninová (A: 01a,07,09)

Oběd

hovězí maso na zelenině (hrášek, kukuřice, mrkev), brambory, rajčatový salát, čaj, voda s citronem (A:
01a,09)

Oběd

krůtí guláš, jasmínová rýže, jablečný mošt, bylinkový čaj bez cukru (A: 01a,09)

Svačina

vajíčková pomazánka, veka, okurek, granko (A: 01a,03,07)

Svačina

celerová pomazánka, veka, mléko, zeleninový talíř (A: 01a,07)

Středa 24.2.2016
Přesnídávka makovec, kefírové mléko, hrozno (A: 01a,03,07)
Přesnídávka tvarohová pomazánka s rajčaty, slunečnicový rohlík , mléko, zeleninový talíř (A: 01a,01b,07)
Polévka

kmínová s vejci (A: 01a,03,07,09)

Polévka

masový vývar (hovězí, vepřové maso) s bulgurem (A: 01a,09)

Oběd

pekingské kuřecí maso, rýže, čaj, bylinkový čaj bez cukru (A: 01a,09,12)

Oběd

rybí karbenátek, bramborová kaše, salát z čínského zelí, sirupová voda, ovocný čaj bez cukru (A: 01a,03,06)

Svačina

drožďová pomazánka, chléb, rajče, mléko (A: 01a,01b,03,07)

Svačina

chléb s máslem, kakao, jablko (A: 01a,01b,07)

Čtvrtek 25.2.2016
Přesnídávka tvarohová pomazánka, cereální rohlík, zeleninový talíř, mléko (A: 01a,01b,06,07)
Přesnídávka bulgur s jablky, ovocný talíř, čaj (A: 01a,07)
Polévka

luštěninová (A: 01a,06,07,09)

Polévka

hrášková (A: 07,09)

Oběd

vepřový plátek se sýrem, bramborová kaše, salát z červeného zelí, čaj, ovocný čaj bez cukru (A:
01a,07,10,12)

Oběd

hovězí maso na majoránce, těstoviny, kompot, čaj, voda s citronem (A: 01a,09)

od 01.01.2016

do 31.03.2017

Svačina

rohlík s nutelou, hruška, caro (A: 01a,07)

Svačina

veka s pomazánkovým máslem, paprika, caro (A: 01a,01b,01c,07)

Pátek 26.2.2016
Přesnídávka pomazánka z taveného sýra, chléb, ředkev, mléko (A: 01a,01b,07)
Přesnídávka čočková pomazánka, chléb, zeleninový talíř, mléko (A: 01a,01b,01c,07)
Polévka

Boršč (A: 01a,07,09)

Polévka

kapustová s ajvarem (A: 01a,07,09)

Oběd

těstoviny sypané perníkem, caro, čaj bez cukru, banán (A: 01a,01b,01c,03,07)

Oběd

vepřový plátek sypaný sýrem, brambory, okurek, čaj s medem, voda s pomerančem (A: 01a,07,09)

Svačina

rohlík s perlou, paprika, jahodový koktejl (A: 01a,07)

Svačina

zeleninová pomazánka, veka, mrkev, caro (A: 01a,01b,01c,07,09)

od 01.01.2016

do 31.03.2017

Pondělí 29.2.2016
Přesnídávka lupínky s mlékem, čaj, jablko (A: 01a,03,07)
Přesnídávka ajvarová pomazánka, chléb, granko, kedluben (A: 01a,01b,07)
Polévka

krupicová (špaldová) s vejci (A: 01a,01e,03,09)

Polévka

z rybího filé s pórkem (A: 01a,04,07,09)

Oběd

vepřový tokáň, kynutý knedlík, sirupová voda, bylinkový čaj bez cukru (A: 01a,03,07,09)

Oběd

kuřecí maso v sýrové omáčce, těstoviny, čaj ,voda s citronem, mléko (A: 01a,07,09)

Svačina

tvarohová pomazánka, veka, okurek, mléko (A: 01a,07)

Svačina

cereální rohlík s pomazánkovým máslem, mléko, jablko (A: 01a,01b,07)

Úterý 1.3.2016
Přesnídávka fazolová pomazánka, chléb, mrkev, mléko (A: 01a,01b,07)
Přesnídávka jahodový jogurt, rohlík, čaj, ovocný talíř (A: 01a,07)
Polévka

květáková (A: 01a,03,07,09)

Polévka

kmínová s pohankou a vejci (A: 01a,03,07,09)

Oběd

losos s bylinkami, bramborová kaše, obloha, čaj, voda s citronem (A: 04,07,09)

Oběd

hovězí maso na zelenině (hrášek, mrkev, kukuřice), brambory, sirupová voda, bylinkový čaj, hruška (A:
01a,09)

Svačina

domácí jogurtový koláč, jahodové mléko, jablko (A: 01a,03,07)

Svačina

tvarohová pomazánka, veka, mléko, zeleninový talíř (A: 01a,03,07)

Středa 2.3.2016
Přesnídávka krupičná kaše špaldová, čaj, ovocný talíř (A: 01e,07)
Přesnídávka fazolová pomazánka, cereální večka, mléko, zeleninový talíř (A: 01a,01b,01d,07)
Polévka

zeleninová s burgurem (A: 01a,07,09)

Polévka

zeleninový boršč (A: 01a,07,09)

Oběd

kuřecí prsa v sýrové omáčce, těstoviny, jablko, sirupová voda, čaj bez cukru (A: 01a,07,09)

Oběd

domácí buchty s borůvkovou marmeládou, caro, voda s citronem hruška (A: 01a,03,07,12)

Svačina

chléb s máslem a vejci, veka,rajče,mléko (A: 01a,01b,03,07)

Svačina

rybí pomazánka, chléb, caro, mrkev (A: 01a,01b,01c,04,07)

Čtvrtek 3.3.2016
Přesnídávka cereální rohlík s lučinou a pažitkou, okurek, granko (A: 01a,01b,01c,06,07)
Přesnídávka brynzová pomazánka, finský chléb, caro, zeleninový talíř (A: 01a,01b,01c,07)
Polévka

slepičí vývar s nudlemi a zeleninou (A: 01a,09)

Polévka

brokolicová (A: 01a,07,09)

Oběd

hovězí maso na celeru, jasmínová rýže, rajčatový salát, pomerančový džus, čaj bez cukru (A: 01a,09)

Oběd

vepřové maso na žampionech, rýže, mrkev s dýní, čaj, voda s pomerančem (A: 01a,09)

Svačina

ovocná přesnídávka s piškoty, banán, čaj (A: 01a,03)

od 01.01.2016
Svačina

do 31.03.2017

vajíčková pomazánka, slunečnicový chléb, mléko, okurek (A: 01a,01b,03,06,07)

Pátek 4.3.2016
Přesnídávka rybí pomazánka s česnekem, dalamánek, ředkev, mléko (A: 01a,01b,04,07)
Přesnídávka pomazánka z krabích tyčinek, veka, caro, zeleninový talíř (A: 01a,01b,01c,04,07)
Polévka

cizrnová (A: 01a,09)

Polévka

hrachová (A: 01a,07,09)

Oběd

žemlovka s tvarohem a jablky, caro, voda s bylinkami (A: 01a,01b,01c,03,07)

Oběd

květák jako mozeček, brambory, okurkový salát, džus, ovocný čaj bez cukru (A: 01a,03,09)

Svačina

sýrové tousty,zeleninový talíř, čaj (A: 01a,01b,07)

Svačina

chléb s máslem, mrkev, mléko (A: 01a,01b,07)

od 01.01.2016

do 31.03.2017

Pondělí 7.3.2016
Přesnídávka pomazánkové máslo,cereální večka, paprika, caro (A: 01a,01b,01c,07)
Přesnídávka šlehaný tvaroh, rohlík, jablko, čaj (A: 01a,07)
Polévka

brokolicová krémová (A: 01a,03,07,09)

Polévka

hovězí vývar s nudlemi a zeleninou (A: 01a,09)

Oběd

vepřové maso na kmíně, brambory, salát z čínského zelí s mrkví, jablečný džus, ovocný čaj bez cukru (A:
01a,09)

Oběd

losos na bylinkách, bramborová kaše, okurek, sirupová voda, černý čaj bez cukru, jablko (A: 04,07)

Svačina

šlehaný tvaroh s ovocem, rohlík, čaj, jablko (A: 01a,07)

Svačina

drůbeží pomazánka, chléb, okurek, čaj (A: 01a,01b,07)

Úterý 8.3.2016
Přesnídávka krabí pomazánka, Finský chléb, zeleninový talíř, caro (A: 01a,01b,01c,04,07)
Přesnídávka domácí buchta s jablky, frapko, banán (A: 01a,01e,03,07)
Polévka

bramborová se sýrem (A: 01a,07,09)

Polévka

čočková (A: 01a,07,09)

Oběd

fazole na smetaně, vařené vejce, sterilovaný okurek, slunečnicový chléb, ovoce, čaj, voda s citronem (A:
01a,01b,03,06,07,09,10)

Oběd

kuřecí čína, rýže, zelný salát, čaj, voda s pomerančem (A: 09)

Svačina

drožďová pomazánka, veka, mrkev,mléko (A: 01a,03,07)

Svačina

budapešťská pomazánka, veka, mléko, zeleninový talíř (A: 01a,07)

Středa 9.3.2016
Přesnídávka pomazánka celerová se sýrem, chléb Kovář, okurek, mléko (A: 01a,01b,07,09)
Přesnídávka ovocná přesnídávka s piškoty, čaj (A: 01a,03)
Polévka

pórková s vločkami (A: 01a,01d,09)

Polévka

zeleninová s kuskusem (A: 01a,07,09)

Oběd

hovězí maso na houbách, kynutý knedlík, obloha, čaj, voda s citronem (A: 01a,03,07,09)

Oběd

přírodní vepřový plátek, kynutý knedlík, pomerančový džus, bylinkový čaj bez cukru (A: 01a,01e,03,07,09)

Svačina

domácí perník, kefírové mléko, kiwi (A: 01a,03,07)

Svačina

chléb s máslem, zeleninový talíř, caro (A: 01a,01b,01c,01d,07)

Čtvrtek 10.3.2016
Přesnídávka cereální rohlík, medové máslo, banánové mléko, jablko (A: 01a,01b,06,07)
Přesnídávka tousty se sýrem a kečupem, caro, zeleninový talíř (A: 01a,01b,01c,07)
Polévka

z červené čočky (A: 01a,09)

Polévka

rajčatová s s rýží (A: 01a,07,09)

Oběd

přírodní krůtí plátek, brambory, dušený hrášek, sirupová voda, ovocný čaj bez cukru (A: 01a,07,09)

Oběd

sekaná vepřová pečeně, brambory. míchaný zeleninový salát, čaj, voda s pomerančem (A: 01a,03,09)

od 01.01.2016

do 31.03.2017

Svačina

sýrová pomazánka, chléb, ředkev, caro (A: 01a,01b,01c,07)

Svačina

loupák, granko, jablko (A: 01a,03,07)

Pátek 11.3.2016
Přesnídávka pomazánka z makrel, chléb , zeleninový talíř, mléko (A: 01a,01b,04,07)
Přesnídávka švédská pomazánka, veka, mléko, zeleninový talíř (A: 01a,04,07)
Polévka

račatová s těstovinou (A: 01a,07,09)

Polévka

bramborová se sýrem (A: 01a,07,09)

Oběd

zeleninové rizoto se sýrem,sterilovaný okurek, čaj, voda s citronem, jogurt (A: 07,09,10)

Oběd

kovbojské fazole (bez masa), rohlík, čaj, voda s citronem, laksymáček (A: 01a,07,09)

Svačina

bramborový chléb s máslem a pažitkou, paprika, kakao (A: 01a,01b,07)

Svačina

chléb, medové máslo, kakao, jablko (A: 01a,01b,07)

od 01.01.2016

do 31.03.2017

Pondělí 14.3.2016
Přesnídávka čočková pomazánka, chléb kovář, mléko, mrkev (A: 01a,01b,07)
Přesnídávka pomazánka z tofu, veka, caro, zeleninový talíř (A: 01a,01b,01c,03,06,07)
Polévka

s masovou rýží a těstovinou (A: 01a,09)

Polévka

zeleninová s vločkami (A: 01a,01d,07,09)

Oběd

rybí filé se sýrem, bramborová kaše, míchaný zeleninový salát, čaj, mléko (A: 07,09)

Oběd

přírodní hovězí nudličky, rýže, okurkový salát, minerálka, ovocný čaj bez cukru (A: 01a,09)

Svačina

jogurt, rohlík, hruška (A: 01a,07)

Svačina

laksymáček, cereální rohlík, jablko, čaj (A: 01a,01b,06,07)

Úterý 15.3.2016
Přesnídávka chléb se sýtem Cottage, zeleninový talíř, caro (A: 01a,01b,01c,04,07)
Přesnídávka finský chléb s lučinou, caro, okurek (A: 01a,01b,07)
Polévka

hrášková (A: 01a,07,09)

Polévka

MINESTRONE (A: 01a,07,09)

Oběd

králík na paprice, těstoviny, čaj, voda s bylinkami, hruška (A: 01a,07,09)

Oběd

těstoviny sypané tvarohem,banánové mléko, voda s pomerančem (A: 01a,07)

Svačina

kápiová pomazánka, veka, kedluben, mléko (A: 01a,01b,03,07)

Svačina

pomazánka z ryb v tomatě, veka, paprika, čaj (A: 01a,04,07,09)

Středa 16.3.2016
Přesnídávka jáhlová kaše s ovocem, čaj, jablko (A: 07)
Přesnídávka kukuřičné kupínky s mlékem, hruška, čaj (A: 07)
Polévka

zeleninová s pohankou (A: 01a,07)

Polévka

krupicová s vejci (A: 01a,03,07,09)

Oběd

vepřové maso na česneku, rýže, salát z kysaného zelí s jablky, čaj, voda s pomerančem (A: 01a,09)

Oběd

smažený kuřecí řízek, bramborová kaše,červená řepa, sirupová voda, černý čaj bez cukru (A: 01a,03,07)

Svačina

cereální večka s máslem a strouhaným sýrem, zeleninový talíř, mléko, (A: 01a,01b,01c,07)

Svačina

tvarohová pomazánka s mrkví, cereální večka, zeleninový talíř mléko (A: 01a,01b,01d,07)

Čtvrtek 17.3.2016
Přesnídávka loupák, kefírové mléko,ovocný talíř (A: 01a,03,07)
Přesnídávka krupičná kaše, ovocný talíř, čaj (A: 01a,07)
Polévka

celerová (A: 01a,07,09)

Polévka

vepřový vývar s fridátovými nudlemi (A: 01a,03,09)

Oběd

přírodní hovězí plátek, dušené fazolové lusky, brambory,džus multivitamín, ovocný čaj bez cukru, jablko (A:
01a,07,09)

Oběd

vařené vepřové maso, rajčatová omáčka, špaldový knedlík, čaj, voda s citronem (A: 01a,01e,03,07,09)

Svačina

tvarohová pomazánka s mrkví,veka, caro, jablko (A: 01a,01b,01c,07)

od 01.01.2016
Svačina

do 31.03.2017

sýrová pomazánka, veka, zeleninový talíř, mléko (A: 01a,07)

Pátek 18.3.2016
Přesnídávka pomazánka s taveného sýra , dalamánek, zeleninový talíř, granko (A: 01a,01b,07)
Přesnídávka čočková pomazánka, cereální rohlík, zeleninový talíř, caro (A: 01a,01b,01c,06,07)
Polévka

fazolová (A: 01a,09)

Polévka

žampionová s kapáním (A: 01a,03,07,09)

Oběd

domácí buchty s marmeládou, banánový koktejl, voda s citronem, jogurt (A: 01a,03,07,12)

Oběd

dušený špenát, vařené vejce, brambory,čaj, voda s citronem (A: 01a,03,07,09)

Svačina

vepřová pomazánka , chléb, okurek, čaj (A: 01a,01b,07)

Svačina

veka s máslem, granko, jablko (A: 01a,07)

od 01.01.2016

do 31.03.2017

Pondělí 21.3.2016
Přesnídávka pomazánka zeleninová, veka, mrkev, caro (A: 01a,07,09)
Přesnídávka koblih s nutelou, caro, jablko (A: 01a,01b,01c,03,07,08b)
Polévka

kedlubnová s červenou čočkou (A: 01a,07,09)

Polévka

květáková (A: 01a,03,07,09)

Oběd

hovězí maso na žampionech, basmati rýže, kompot, čaj s medem, voda s bylinkami (A: 01a,09)

Oběd

kuřecí játra na cibulce, rýže basmati, salát z čínského zelí s ředkvičkou, čaj, voda s mátou (A: 01a,09)

Svačina

pomazánka z lučiny, chléb, frapko, ovocný talíř (A: 01a,01b,07)

Svačina

chléb s máslem, kedluben, mléko (A: 01a,01b,07)

Úterý 22.3.2016
Přesnídávka švédská pomazánka, rohlík, mléko, ředkvička (A: 01a,01b,04,07)
Přesnídávka pomazánka z tuňáka, veka,zeleninový talíř, mléko (A: 01a,04,07)
Polévka

zeleninová s pohankou (A: 01a,07,09)

Polévka

z červené čočky

Oběd

čočka na kyselo, vařené vejce, chléb, okurkový salát, sirupová voda, bylinkový čaj bez cukru (A:
01a,01b,03,07,09)

Oběd

těstovinový salát se sýrem a zeleninou, čaj, voda s citronem, jablko (A: 01a,07,09)

Svačina

vanilkový pudink s piškoty, ovocný talíř, čaj (A: 01a,03,07)

Svačina

smetanový krém, rohlík, čaj, ovocný talíř (A: 01a,07)

Středa 23.3.2016
Přesnídávka pomazánkové máslo s pažitkou , bramborová tlapka, zeleninový talíř, caro (A: 01a,03,06,07,11)
Přesnídávka tvarohová pomazánka s rajčaty, cereální večka, zeleninový talíř, caro (A: 01a,01b,01c,01d,07)
Polévka

vepřový vývar a nudlemi a zeleninou (A: 01a,09)

Polévka

mléčná (A: 01a,07,09)

Oběd

vařené vepřové maso, dušený špenát, brambory, jablečný mošt, ovocný čaj bez cukru (A: 01a,03,07,09)

Oběd

přírodní krůtí plátek, bramborová kaše, restované fazolové lusky, sirupová voda, černý čaj bez cukru (A:
01a,07,09)

Svačina

fit rohlík s ramou, jablko, frapko (A: 01a,01b,06,07)

Čtvrtek 23.3.2017
Přesnídávka jáhlová kaše, ovocný talíř, čaj (A: 01a,07)
Polévka

z jarní zeleniny s kuskusem (A: 01a,07,09)

Oběd

hovězí guláš s fazolemi, slunečnicový chléb, čaj, voda s mátou, přesnídávka (A: 01a,09)

Svačina

rohlík s lučinou, mrkev, granko (A: 01a,07)

Pátek 24.3.2017
Přesnídávka cizrnová pomazánka,veka, zeleninový talíř, mléko (A: 01a,01b,07)

od 01.01.2016

do 31.03.2017

Polévka

česneková se sýrem (A: 01a,01b,07,09)

Oběd

rybí filé na leču, brambory, pomerančový džus, bylinkový čaj bez cukru (A: 04,07,09)

Svačina

ovocná přesnídávka s piškoty, čaj (A: 01a,03)

od 01.01.2016

do 31.03.2017

Pondělí 27.3.2017
Přesnídávka domácí špaldová buchta, mléko, jablko (A: 01e,03,07)
Polévka

kmínová s vejci (A: 01a,03,07,09)

Oběd

králík na smetaně,gnocchi, jablkový mošt, bylinkový čaj bez cukru (A: 01a,03,07,09)

Svačina

chléb s máslem a řeřichou, okurek, caro (A: 01a,01b,01c,07)

Úterý 29.3.2016
Přesnídávka pomazánka bramborová s tuňákem,finský chléb,caro, ředkev (A: 01a,01b,01c,04,07)
Přesnídávka ředkvičková pomazánka, finský chléb, zeleninový talíř, caro (A: 01a,01b,01c,03,07)
Polévka

zeleninová se sýrovým kapáním (A: 01a,03,07,09)

Polévka

fazolová s celerem (A: 01a,09)

Oběd

hovězí maso po znojemsku, rýže, čaj , voda s citronem, ovoce (A: 01a,09,10)

Oběd

sekaná vepřová pečeně s pohankou, bramborová kaše s červenou řepou, okurkový salát, čaj, voda s mátou
(A: 01a,03,07)

Svačina

kuličky s mlékem, ovocný talíř, čaj (A: 01a,07)

Svačina

tvarohová pomazánka ,veka, kedluben, granko (A: 01a,07)

Středa 30.3.2016
Přesnídávka mrkvová pomazánka, veka, okurek, caro (A: 01a,01b,01c,07)
Přesnídávka pomazánka z rybího filé, cereální večka, zeleninový talíř, caro (A: 01a,01b,01c,01d,04)
Polévka

rybí (A: 04,07,09)

Polévka

hrášková s tofu (A: 01a,09)

Oběd

vepřová sekaná pečeně, bramborová kaše, rajčatový salát, sirupová voda, bylinkový čaj bez cukru (A:
01a,03,07,09)

Oběd

domácí buchty plněné povidly, mléko, čaj, hruška (A: 01a,03,07,12)

Svačina

slunečnicový chléb s máslem , kedluben,granko (A: 01a,01b,06,07)

Svačina

pomazánka z červené čočky, rohlík, mrkev, čaj (A: 01a,07)

Čtvrtek 31.3.2016
Přesnídávka pomazánka pohanková, chléb, zeleninový talíř, mléko (A: 01a,01b,07)
Přesnídávka makový rohlík, kefírové mléko, kiwi (A: 01a,07)
Polévka

květáková (A: 01a,07,09)

Polévka

zeleninová s jáhly (A: 01a,07,09)

Oběd

milánské špagety se sojovým granulátem, sypané sýrem, pomerančový džus, ovocný čaj bez cukru (A:
01a,06,07,09)

Oběd

hovězí maso na majoránce, brambory s pažitkou, okurek, minerálka, ovocný čaj bez cukru (A: 01a,09,10)

Svačina

šlehaný tvaroh s nutelou, rohlík, ovocný talíř, čaj (A: 01a,07,08b)

Svačina

chléb s máslem a vejci, okurek, mléko (A: 01a,01b,03,07)

Pátek 1.4.2016

od 01.01.2016

do 31.03.2017

Přesnídávka jogurt, rohlík, jablko, čaj (A: 01a,07)
Přesnídávka drožďová pomazánka, bramborový chléb, zeleninový talíř, mléko (A: 01b,03,07)
Polévka

kapustová (A: 01a,07,09)

Polévka

bramborová s houbami (A: 01a,07,09)

Oběd

smažené rybí filé, brambory s máslem, okurkový salát, sirupová voda, bylinkový čaj bez cukru (A: 01a,03,07)

Oběd

zeleninové rizoto s fazolí mungo, sypané sýrem, rajčatový salát, čaj, voda s citronem (A: 07,09)

Svačina

cizrnová pomazánka, chléb, paprika, mléko (A: 01a,01b,07)

od 01.01.2016

do 31.03.2017

Pondělí 4.4.2016
Přesnídávka vajíčková pomazánka, chléb kmínový, kedluben, mléko (A: 01a,01b,03,07)
Polévka

bramborová se sýrem (A: 01a,07,09)

Oběd

kovbojské fazole (bez masa), cereální rohlík, pomerančový džus, ovocný čaj bez cukru, ochucené mléko (A:
01a,01b,01c,06,09)

Svačina

budapešťská pomazánka, veka, caro, zeleninový talíř (A: 01a,01b,01c,07)

Úterý 5.4.2016
Přesnídávka koblih s marmeládou, kefír, kiwi (A: 01a,03,07,12)
Polévka

mléčná s drobením (A: 01a,03,07,09)

Oběd

přírodní mletý řízek, brambory, restovaná zelenina, čaj, voda s bylinkami (A: 01a,03,07,09)

Svačina

ředkvičková pomazánka, dalamánek, rajče, caro (A: 01a,01b,01c,03,07)

Středa 6.4.2016
Přesnídávka pomazánka z ryb v tomatě, cereální večka, mléko, zeleninový talíř (A: 01a,01b,01d,04,06,07,09)
Polévka

luštěninová (A: 01a,06,07,09)

Oběd

bramborové halušky s mákem,ochucené mléko, voda s citronem, ovoce (A: 01a,03,07)

Svačina

lučina s pažitkou, rohlík, caro, okurek (A: 01a,01b,01c,01d,07)

Čtvrtek 7.4.2016
Přesnídávka ovocný jogurt, rohlík, čaj, jablko (A: 01a,07)
Polévka

z hlávkového zelí (A: 01a,03,07,09)

Oběd

krůtí čína, brambory, salát z míchané zeleniny, čaj, voda s pomerančem (A: 01a,03,09)

Svačina

slunečnicový chléb s pomazánkovým máslem a paprikou, mléko (A: 01a,01b,07)

Pátek 8.4.2016
Přesnídávka krupičná kaše, čaj, ovocný talíř (A: 01c,07)
Polévka

z jarní zeleniny (ředkvička) s kuskusem (A: 01a,07,09)

Oběd

hovězí maso na paprice, jasmínová rýže, ovoce, jablečný mošt, voda s pomerančem (A: 01a,07,09)

Svačina

veka s máslem, granko, rajče (A: 01a,04,07)

od 01.01.2016

do 31.03.2017

Pondělí 11.4.2016
Přesnídávka chléb s máslem a marmeládou, caro, jablko (A: 01a,01b,07,12)
Polévka

slepičí vývar s nudlemi (A: 01a,09)

Oběd

rybí filé na leču, bramborová kaše,okurkový salát, jablečný mošt, bylinkový čaj bez cukru (A: 04,07,09)

Svačina

drožďová pomazánka, chléb, okurek, caro (A: 01a,01b,03,07)

Úterý 12.4.2016
Přesnídávka tvarohová pomazánka s rajčaty, celozrnný rohlík, caro, zeleninový talíř (A: 01a,01b,01c,06,07)
Polévka

zeleninová s pohankou (A: 01a,07,09)

Oběd

koprová omáčka, vařené vejce, celozrnný knedlík, čaj, voda s citronem (A: 01a,03,07,09)

Svačina

pomazánka z ryb v tomatě, chléb, mléko,ředkvička (A: 01a,01b,04,07)

Středa 13.4.2016
Přesnídávka domácí koláč s jogurtem, granko, ovocný talíř (A: 01a,03,07)
Polévka

fazolová (A: 01a,09)

Oběd

burgurové rizoto s pečeným kuřecím masem a zeleninou, salát s čínského zelí, sirupová voda, ovocný čaj
bez cukru (A: 01a,07,09)

Svačina

hermelínová pomazánka, cereální večka, caro, zeleninový talíř (A: 01a,01b,01d,07)

Čtvrtek 14.4.2016
Přesnídávka rohlík s lučinou,mléko, zeleninový talíř (A: 01a,07)
Polévka

kedlubnová s houskou (A: 01a,07,09)

Oběd

hovězí maso po mexicku, jasmínová rýže, pomerančový džus, voda s bylinkama, hruška (A: 01a,07,09)

Svačina

pomazánka sýrová s jáhlemi, veka, kakao, rajče (A: 01a,07,10)

Pátek 15.4.2016
Přesnídávka pudink s piškoty, ovocný talíř, čaj (A: 01a,03,07)
Polévka

zeleninová se sójou (A: 01a,06,07)

Oběd

venkovský plátek (vepřový), brambory, rajčatový salát, čaj, voda s pomerančem (A: 01a,09,10)

Svačina

tvarohová pomazánka, dalamánek, mrkev, jahodové mléko (A: 01a,01b,07)

od 01.01.2016

do 31.03.2017

Pondělí 18.4.2016
Přesnídávka čočková pomazánka, cereální večka, paprika, frapko (A: 01a,01b,01c,07)
Polévka

z fazolových lusků (A: 01a,07,09)

Oběd

vepřové maso na kmíně, rýže, mrkvový salát s ananasem, čaj, voda s mátou (A: 01a,09)

Svačina

ovocná přesnídávka s piškoty, čaj, banán (A: 01a,03)

Úterý 19.4.2016
Přesnídávka pomazánka z rybího filé, veka, zeleninový talíř, mléko (A: 01a,04,07)
Polévka

hrachová (A: 01a,07,09)

Oběd

těstovinový salát se sýrem a zeleninou, hlávkový salát, sirupová voda, ovocný čaj bez cukru (A: 01a,07)

Svačina

cereální rohlík, medové máslo, granko ovocný talíř (A: 01a,01b,06,07)

Středa 20.4.2016
Přesnídávka špaldová krupičná kaše s ovocem, čaj, jablko (A: 01e,07)
Polévka

s masovou rýží a těstovinou (A: 01a,09)

Oběd

kuřecí maso s červenou fazolí, brambory, jogurt, džus multivitamín, voda s citronem (A: 09)

Svačina

tvarohová pomazánka s vejci, veka, rajče, caro (A: 01a,01b,01c,01d,03,07)

Čtvrtek 21.4.2016
Přesnídávka pomazánka z krabích tyčinek, chléb, zeleninový talíř, caro (A: 01a,01b,01c,04,07)
Polévka

zeleninový vývar s burgurem (A: 01a)

Oběd

špecle sypané tvarohem, granko, voda s citronem, ovoce (A: 01a,03,07)

Svačina

chléb s máslem a sýrem, okurek, mléko (A: 01a,01b,07)

Pátek 22.4.2016
Přesnídávka kápiová pomazánka, veka, zeleninový talíř, mléko (A: 01a,03,07)
Polévka

špenátová s vejcem (A: 01a,03,07,09)

Oběd

roštěná na zelenině, brambory, sirupová voda, bylinkový čaj bez cukru (A: 01a,09)

Svačina

rohlík s nutelou, jablko, caro (A: 01a,01b,01c,07,08b,08c)

od 01.01.2016

do 31.03.2017

Pondělí 25.4.2016
Přesnídávka rybí pomazánka s česnekem, kvasový chléb, mrkev, mléko (A: 01a,01b,04,07)
Polévka

cizrnová (A: 01a,07,09)

Oběd

květák jako mozeček, brambory, okurkový salát, pomerančový džus, ovocný čaj bez cukru (A: 03,09)

Svačina

tvarohová pomazánka se sýrem, cereální večka, okurek, caro (A: 01a,01b,01d,07)

Úterý 26.4.2016
Přesnídávka loupák, kefír, jablko (A: 01a,03,07)
Polévka

pórková se sýrem,a opečenou houskou (A: 01a,07,09)

Oběd

králík po srbsku, celozrnné těstoviny, jablečný mošt, bylinkový čaj bez cukru (A: 01a,09)

Svačina

chléb s máslem a vejci, frapko, zeleninový talíř (A: 01a,01b,03,07)

Středa 27.4.2016
Přesnídávka fazolová pomazánka,cereální večka, zeleninový talíř, mléko (A: 01a,01b,01d,03,07)
Polévka

celerová (A: 01a,07,09)

Oběd

hovězí maso na žampionech, rýže, zelný salát, čaj, voda s bylinkama (A: 01a,09)

Svačina

rohlík s máslem a marmeládou, jahodové mléko, jablko (A: 01a,07,12)

Čtvrtek 28.4.2016
Přesnídávka pomazánkové máslo, veka,jablko, caro (A: 01a,01b,01c,06,07)
Polévka

hrášková s drožďovými knedlíčky (A: 01a,03,07,09)

Oběd

vepřový plátek se sýrem, bramborová kaše, kompot, sirupová voda, vada s citronem (A: 01a,07,09)

Svačina

šlehaný tvaroh, rohlík, čaj, ovocný talíř (A: 01a,07)

Pátek 29.4.2016
Přesnídávka bábovka, frapko,, ovocný talíř (A: 01d,07)
Polévka

slepičí vývar s nudlemi (A: 01a,09)

Oběd

segedínský guláš, knedlík, čaj,voda s bylinkama (A: 01a,03,07,09,10,12)

Svačina

chléb s pomazánkovým máslem, zeleninový talíř, mléko (A: 01a,01b,07)

od 01.01.2016

do 31.03.2017

Pondělí 2.5.2016
Přesnídávka veka s pomazánkovým čokoládovým máslem, jahodový koktejl, jablko (A: 01a,01b,01c,07)
Polévka

gulášová (A: 01a,09)

Oběd

rybí filé na bylinkách a másle, bramborová kaše, rajčatový salát, čaj, voda s citronem (A: 04,07,09)

Svačina

sýrová pomazánka, chléb, mléko, mrkev (A: 01a,01b,07)

Úterý 3.5.2016
Přesnídávka budapešťská pomazánka, cereální rohlík, zeleninový talíř, mléko (A: 01a,01b,06,07)
Polévka

rajčatová s rýží (A: 01a,07,09)

Oběd

těstoviny po korejsku (kuřecí maso, zelí), sirupová voda, bylinkový čaj bez cukru, jablko (A: 01a,09,10,12)

Svačina

čokoládový pudink s piškoty, ovocný tař, čaj (A: 01a,03)

Středa 4.5.2016
Přesnídávka rybí pomazánka s česnekem, cereální večka, caro, zeleninový talíř (A: 01a,01b,01c,01d,04,07)
Polévka

čočková (A: 01a,09)

Oběd

dukátové buchtičky s krémem, čaj, voda s mátou, mléko (A: 01a,03,07)

Svačina

vajíčková pomazánka, bageta, mrkev, mléko (A: 01a,03,07)

Čtvrtek 5.5.2016
Přesnídávka jogurt, rohlík, čaj, ovocný talíř (A: 01a,07)
Polévka

z jarní zeleniny s vločkami (A: 01a,01d,07,09)

Oběd

štěpánské hovězí maso, rýže basmati, okurkový salát, jablečný džus (A: 01,03,09)

Svačina

bulka s pomazánkovým máslem, caro, zeleninový talíř (A: 01a,01b,01c,07)

Pátek 6.5.2016
Přesnídávka celerová pomazánka s lučinou, veka, granko, okurek (A: 01a,07,09)
Polévka

zeleninový vývar s těstovinou (A: 01a,09)

Oběd

vařené vepřové maso, dušená mrkev, brambory, čaj, voda s mátou (A: 01a,07,09)

Svačina

chléb s máslem, zeleninový talíř, mléko (A: 01a,01b,07)

od 01.01.2016

do 31.03.2017

Pondělí 9.5.2016
Přesnídávka pomazánka z tuňáka, veka, caro, kedluben (A: 01a,04,07)
Polévka

zeleninová s bramborem (A: 01a,07,09)

Oběd

smetanová čočka, vařené vejce, chléb, okurek, čaj, voda s mátou (A: 01a,01b,03,07,09,10)

Svačina

ovocná přesnídávka s piškoty, čaj (A: 01a,03)

Úterý 10.5.2016
Přesnídávka chléb s máslem a marmeládou, jogurtové mléko, hrozny (A: 01a,01b,07,12)
Polévka

selská (A: 01a,07,09)

Oběd

krůtí maso na hrášku, brambory, minerálka, ovocný čaj bez cukru, jablko (A: 01a,09)

Svačina

masová pomazánka, veka, okurek, čaj (A: 01a,07,10)

Středa 11.5.2016
Přesnídávka drožďová pomazánka, celozrnná večka, okurek, čaj (A: 01a,01b,01d,03,07)
Polévka

luštěninová (A: 01a,07,09)

Oběd

pečené kuřecí stehno, rýže, míchaný zeleninový salát, sirupová voda, bylinkový čaj bez cukru (A: 01a,07,09)

Svačina

rohlík s ramou, zeleninový talíř, granko (A: 01a,07)

Čtvrtek 12.5.2016
Přesnídávka jáhlová kaše s ovocem, čaj, ovoce (A: 07)
Polévka

zeleninový vývar s kuskusem (A: 09)

Oběd

vařené vepřové maso, rajčatová omáčka, kynutý knedlík, čaj, voda s citronem (A: 01a,03,09)

Svačina

chléb s máslem a sýrem, mrkev, mléko (A: 01a,01b,04)

Pátek 13.5.2016
Přesnídávka cizrnová pomazánka, cereální rohlík, rajče, granko (A: 01a,01b,06,07)
Polévka

sýrová se zeleninou (A: 01a,07,09)

Oběd

přírodní hovězí nudličky, bramborová kaše, okurkový salát, čaj, voda s citronem (A: 01a,07,09)

Svačina

veka s lučinou, paprika , caro (A: 01a,07)

od 01.01.2016

do 31.03.2017

Pondělí 16.5.2016
Přesnídávka čočková pomazánka, cereální večka, caro, mrkev (A: 01a,01b,01c,01d,06,07)
Polévka

slepičí vývar s nudlemi (A: 01a,09)

Oběd

rybí filé na kmíně, bramborová kaše, ledový salát. čaj, voda s citronem (A: 04,07)

Svačina

špaldová krupičná kaše, kiwi, čaj (A: 01e,07)

Úterý 17.5.2016
Přesnídávka loupák, kefír, ovocný talíř (A: 01a,03,07)
Polévka

hrachová (A: 01a,07,09)

Oběd

zeleninové rizoto se sýrem, kompot, jablečný džus, ovocný čaj bez cukru (A: 07,09,10)

Svačina

chláb s máslem, okurek, caro (A: 01a,01b,01c,07)

Středa 18.5.2016
Přesnídávka švédská pomazánka, veka, mléko, zeleninový talíř (A: 04,07)
Polévka

zelnica (A: 01a,07,09,12)

Oběd

domácí buchty s jahodovou marmeládou, bílá káva, voda s citronem, jogurt (A: 01a,03,07,12)

Svačina

ředkvičková pomazánka, dalamánek, okurek, caro (A: 01a,01b,01c,03,07)

Čtvrtek 19.5.2016
Přesnídávka rybí pomazánka,slunečnicový chléb, caro, zeleninový talíř (A: 01a,01b,01c,04,07)
Polévka

kedlubnová s pohankou (A: 01a,07,09)

Oběd

kuřecí maso na paprice, těstoviny, sirupová voda, bylinková čaj bez cukru, hruška (A: 01a,07,09)

Svačina

kápiová pomazánka, veka, mléko, rajče (A: 01a,03,07)

Pátek 20.5.2016
Přesnídávka šlehaný tvaroh s čokoládovou polevou, rohlík čaj, banán (A: 01a,07)
Polévka

drožďová (A: 01a,03,07,09)

Oběd

vepřové maso na kmíně, brambory s jarní cibulkou, salát z čínského zelí, čaj, voda s citronem (A: 01a,09)

Svačina

rohlík, pomazánkové máslo, frapko, jablko (A: 01a,07)

od 01.01.2016

do 31.03.2017

Pondělí 23.5.2016
Přesnídávka tvarohová pomazánka s mrkví,veka, caro, paprika (A: 01a,01b,01c,07)
Polévka

z míchané luštěniny (A: 01a,06,07,09)

Oběd

kuřecí maso s ajvarovou omáčkou, knedlík, džus, čaj bylinkový bez cukru (A: 01a,03,07,09)

Svačina

chléb s máslem a vejci, okurek, mléko (A: 01a,01b,03,07)

Úterý 24.5.2016
Přesnídávka vanilkový pudink s piškoty, ovocný talíř, čaj (A: 01a,03)
Polévka

brokolicová (A: 01a,07,09)

Oběd

hovězí maso po cikánsku, bramborová kaše, ovoce, sirupová voda, ovocný čaj bez cukru (A: 01a,07,09)

Svačina

pohanková pomazánka, chléb, caro, zeleninový talíř (A: 01a,01b,07,10)

Středa 25.5.2016
Přesnídávka pomazánka z rybího filé, cereální večka, mléko, rajče (A: 01a,01b,01d,04,06)
Polévka

bramborová s hlívou (A: 01a,07,09)

Oběd

fazole na smetaně, vejce, chléb, okurek, čaj, voda s mátou, jogurt (A: 01a,01b,03,07,09,10)

Svačina

monte, rohlík, jablko, čaj (A: 01a,07)

Čtvrtek 26.5.2016
Přesnídávka fazolová pomazánka, finský chléb, zeleninový talíř, mléko (A: 01a,01b,07)
Polévka

česneková s krutony (A: 01a,09)

Oběd

krůtí játra na cibulce, jasmínová rýže, okurkový salát, pomerančový džus, bylinkový čaj bez cukru (A: 01a,09)

Svačina

cereální rohlík s lučinou, rajče, mléko (A: 01a,06,07)

Pátek 27.5.2016
Přesnídávka rohlík, medové máslo, granko, ovocný talíř (A: 01a,07)
Polévka

hovězí vývar se zeleninou a burgurem (A: 01a,09)

Oběd

vepřenky s cibulí a hořčicí,rané brambory, rajčatový salát, čaj, voda s mátou (A: 01a,03,07,10)

Svačina

chléb s máslem, granko, jablko (A: 01a,01b,07)

od 01.01.2016

do 31.03.2017

Pondělí 30.5.2016
Přesnídávka pribináček, rohlík, čaj, jablko (A: 01a,07)
Polévka

rajčatová s rýží (A: 01a,07,09)

Oběd

vepřové maso na houbách, rané brambory, zelný salát, čaj, voda s citronem (A: 01a,09)

Svačina

vajíčková pomazánka, chléb, caro, mrkev (A: 01a,01b,01c,03,07)

Úterý 31.5.2016
Přesnídávka rybí pomazánka, veka, mléko, zeleninový talíř (A: 01a,04,07)
Polévka

zeleninová s jáhly (A: 01a,07,09)

Oběd

koprová omáčka, vařené vejce, celozrnný knedlík, mošt, bylinkový čaj bez cukru, pomeranč (A:
01a,01b,01e,03,07)

Svačina

cereálie s mlékem, ovocný talíř, čaj (A: 01a,07,08b)

Středa 1.6.2016
Přesnídávka cizrnová se sýrem, cereální večka, mléko, zeleninový talíř (A: 01a,01b,06,07)
Polévka

slepičí vývar s nudlemi (A: 01a,09)

Oběd

smažený kuřecí řízek, bramborová kaše, okurkový salát, minerálka, ovocný čaj bez cukru (A: 01a,03,07)

Svačina

tvarohová pomazánka, rohlík, granko, paprika (A: 01a,07)

Čtvrtek 2.6.2016
Přesnídávka chléb s lučinou, caro, zeleninový talíř (A: 01a,01b,07)
Polévka

kelová (A: 01a,09)

Oběd

těstoviny s tuňákem, sypané sýrem, jahodový džus, bylinkový čaj, jablko (A: 01a,04,07,09)

Svačina

celerová,slunečnicový chléb, mléko, rajče (A: 01a,01b,07,09)

Pátek 3.6.2016
Přesnídávka drožďová, chléb, zeleninový talíř, frapko, mléčný řez (A: 01a,01b,03,07)
Polévka

čočková (A: 01a,09)

Oběd

přírodní hovězí roštěná, rýže basmati, restovaná zelenina, čaj, voda s mátou (A: 01a,07,09)

Svačina

sýrové tousty, okurek, mléko (A: 01a,01b,07)

od 01.01.2016

do 31.03.2017

Pondělí 6.6.2016
Přesnídávka pomazánka ze sleďů, veka, mléko, zeleninový talíř (A: 01a,04,07)
Polévka

fazolová (A: 01a,09)

Oběd

dušený špenát, vařené vejce, bramborové halušky, jablečný džus,voda s limetkou, jogurt (A: 01a,03,07,09)

Svačina

drožďová pomazánka, chléb, caro, mrkev (A: 01a,01b,01c,03,07)

Úterý 7.6.2016
Přesnídávka špaldová krupičná kaše s čokoládovou polevou,ovocný talíř, čaj (A: 01e,07,08b)
Polévka

pórková s opečenou houskou (A: 01a,07,09)

Oběd

krůtí maso po stroganovsku, rýže, okurkový salát, čaj, voda s mátou (A: 01a,07,09)

Svačina

jogurt, rohlík, čaj, ovocný talíř (A: 01a,07)

Středa 8.6.2016
Přesnídávka domácí koláč s jablky, granko, banán (A: 01a,03,07)
Polévka

zeleninová s vločkama (A: 01a,01d,07,09)

Oběd

kovbojské fazole (hovězí maso), cereální rohlík, minerálka, ovocný čaj bez cukru, ochucené mléko (A:
01a,01b,06,07,09)

Svačina

chléb s máslem a strouhaným sýrem, caro, rajče (A: 01a,01b,01c,07)

Čtvrtek 9.6.2016
Přesnídávka švédská pomazánka, veka, mléko, zeleninový talíř (A: 01a,03,07)
Polévka

houbová se sýrovým kapáním (A: 01a,03,07,09)

Oběd

sekaná pečeně s pohankou, bramborová kaše, mrkvový salát s ovocem, sirupová voda, bylinkový čaj bez
cukru (A: 01a,03,07,09)

Svačina

ovocná přesnídávka s piškoty, čaj. jablko (A: 01a,03)

Pátek 10.6.2016
Přesnídávka cbudapešťská pomazánka, veka kefír, zeleninový talíř (A: 01a,07)
Polévka

zeleninový boršč (A: 01a,07,09)

Oběd

makové záviny, jahodové mléko, nektarinka, voda s mátou (A: 01a,03,07)

Svačina

rohlík s perlou, frapko, jablko (A: 01a,07)

od 01.01.2016

do 31.03.2017

Pondělí 13.6.2016
Přesnídávka cereální rohlík s máslem, zeleninový talíř, mléko (A: 01a,01b,01c,04,06,07)
Polévka

z červené čočky (A: 01a,09)

Oběd

těstovinový salát se sýrem, zeleninou a fazolí mungo, salát z čínského zelí, voda se sirupem, bylinkový čaj
bez cukru (A: 01a,07)

Svačina

makovec, granko, jablko (A: 01a,03,07)

Úterý 14.6.2016
Přesnídávka pohanková pomazánka, veka, zeleninový talíř, caro (A: 01a,01b,01c,07)
Polévka

slepičí vývar s nudlemi (A: 01a,09)

Oběd

losos na másle,rané brambory s cibulkou, rajčatový salát, čaj, voda s pomerančem (A: 04,07,09)

Svačina

chléb s kiri, mrkev, jahodové mléko (A: 01a,01b,07)

Středa 15.6.2016
Přesnídávka kukuřičné lupínky s mlékem, čaj, ovocný talíř (A: 07)
Polévka

celerová s bramborem (A: 01a,07,09)

Oběd

moravský vrabec, dušené zelí, knedlík, minerálka, ovocný čaj bez cukru (A: 01a,03,07,12)

Svačina

tvarohová pomazánka s vejci, fit rohlík, okurek, mléko (A: 01a,01b,03,07)

Čtvrtek 16.6.2016
Přesnídávka jáhlová kaše s ovocem, čaj, ovocný talíř (A: 01g,07)
Polévka

zeleninová s kuskusem (A: 01a,07,09)

Oběd

kuřecí čína, rané brambory, okurek, pomerančový džus, voda s citronem (A: 01a,09)

Svačina

veka s máslem a sýrem, mléko, zeleninový talíř (A: 01a,07)

Pátek 17.6.2016
Přesnídávka rybí pomazánka z česnekem, chléb, zeleninový talíř, caro (A: 01a,01b,04,07)
Polévka

italská (A: 01a,07,09)

Oběd

hovězí maso na majoránce, rýže, hlávkový salát, čaj, voda s limetkou (A: 01a,09)

Svačina

rohlík s nutelou, caro, jablko (A: 01a,01b,01c,07,08b,08c)

od 01.01.2016

do 31.03.2017

Pondělí 20.6.2016
Přesnídávka krupičná kaše sčokoládou, jahody, čaj (A: 01a,07)
Polévka

rybí (A: 01a,04,07,09)

Oběd

kuřecí maso na žampionech, jasmínová rýže, míchaný zeleninový salát, džus, voda s limetkou (A: 01a,09)

Svačina

chléb s pomazánkovým máslem, granko, zeleninový talíř (A: 01a,01b,07)

Úterý 21.6.2016
Přesnídávka pomazánka ze sleďů, veka, mléko, zeleninový talíř (A: 01a,04,07)
Polévka

bramborová se sojou (A: 01a,06,07,09)

Oběd

žemlovka s tvarohem a jablky, jahodové mléko, voda s pomerančem, banán (A: 01a,03,07)

Svačina

celerová pomazánka, cereální rohlík, caro, okurek (A: 01a,01b,06,07,09)

Středa 22.6.2016
Přesnídávka tvarohová pomazánka s rajčaty, cereální večka, mléko, zeleninový talíř (A: 01a,01b,01c,06,07)
Polévka

zeleninová s pohankou (A: 01a,07,09)

Oběd

čočka na kyselo, vařené vejce, chléb, okurkový salát, čaj, voda s citronem (A: 01a,01b,03,07,09)

Svačina

drůbeží pomazánka, chléb. okurek, čaj (A: 01a,01b,07,10)

Čtvrtek 23.6.2016
Přesnídávka pudink s piškoty, ovocný talíř, čaj (A: 01a,03,07)
Polévka

rajčatová s burgurem (A: 01a,07,09)

Oběd

hovězí maso na zelenině, brambory, kompot, sirupová voda, čaj bez cukru (A: 01a,07,09)

Svačina

kápiová pomazánka, veka, caro, zeleninový talíř (A: 01a,03,07)

Pátek 24.6.2016
Přesnídávka cizrnová pomazánka, chléb, mléko, zeleninový talíř (A: 01a,01b,07)
Polévka

kedlubnová (A: 01a,07,09)

Oběd

vepřová pečeně na smetaně, celozrný knedlík, čaj, voda s citronem (A: 01a,01b,01e,03,07,09)

Svačina

domácí perník,granko, ovocný talíř (A: 01a,03,07)

od 01.01.2016

do 31.03.2017

Pondělí 27.6.2016
Polévka

selská (A: 01a,07,09)

Oběd

květák jako mozeček, rané brambory, okurkový salát, čaj s medem, voda s limetkou (A: 03,09)

Úterý 28.6.2016
Přesnídávka tvarohová pomazánka s mrkví, veka, meloun, frapko (A: 01a,07)
Polévka

masový vývar (hovězí maso, slepice) s těstovinou a zeleninou (A: 01a,09)

Oběd

milánské špagety ( kuřecí maso), sypané sýrem, jahodový džus, voda s citronem, jablko (A: 01a,07,09)

Svačina

šlehaný tvaroh , rohlík, ovocný talíř (A: 01a,07)

Středa 29.6.2016
Přesnídávka vánočka s máslem a marmeládou, granko, ovocný talíř (A: 01a,03,07,12)
Polévka

luštěninová (A: 01a,07,09)

Oběd

přírodní mletý řízek, brambory, obloha, minerálka, voda s citronem (A: 01a,03,07,09)

Svačina

cereální večka s pomazánkovým máslem, caro, (A: 01a,01b,01c,06,07)

Čtvrtek 30.6.2016
Přesnídávka čočková pomazánka, slunečnicový chléb, caro, zeleninový talíř (A: 01a,01b,07)
Polévka

zeleninová s jáhlemi (A: 01a,07,09)

Oběd

maďarský guláš, těstoviny, sirupová voda, voda s ciotronem (A: 01a,03,07,09)

Svačina

vajíčková pomazánka, veka, mléko, okurek (A: 01a,03,07)

Pátek 1.7.2016
Přesnídávka čokoládový pudink s piškoty,čaj, jablko
Polévka

celerová (A: 01a,07,10)

Oběd

vepřové maso na kmíně, rýže, červená řepa, sirupová voda, voda s mátou (A: 01a,09)

Svačina

chléb s máslem, mrkev, caro (A: 01a,01b,03,07)

od 01.01.2016

do 31.03.2017

Pondělí 4.7.2016
Přesnídávka krupičná kaše s grankem, čaj, jablko (A: 01a,07)
Polévka

hrachová (A: 01a,07,09)

Oběd

hovězí maso na česneku, těstoviny, kompot, sirupová voda (A: 01a,09)

Svačina

sýrové tousty s kečupem, paprika, caro (A: 01a,07)

Čtvrtek 7.7.2016
Přesnídávka rohlík s nutelou, caro, ovocný talíř (A: 01a,01b,01c,07,08b)
Polévka

květáková (A: 01a,03,07,09)

Oběd

smažené rybí filé, brambory, okurek, džus (A: 01a,03)

Svačina

chléb s pomazánkovým máslem, frapko,zeleninový talíř (A: 01a,01b,07)

Pátek 8.7.2016
Přesnídávka drožďová pomazánka, chléb, mléko, zeleninový talíř (A: 01a,01b,03)
Polévka

bramborová (A: 01a,07,09)

Oběd

kovbojské fazole, chléb, čaj, jablko (A: 01a,01b,09)

Svačina

bábovka, granko, ovocný talíř (A: 01a,03,07)

od 01.01.2016

do 31.03.2017

Pondělí 11.7.2016
Přesnídávka cereálie s mlékem, čaj, ovocný talíř (A: 01a,07,08b)
Polévka

krupicová (A: 01a,03,07,09)

Oběd

vařené vejce, žampionová omáčka, houskový knedlík, minerálka (A: 01a,03,07,09)

Svačina

rohlík s taveným sýrem, caro, zeleninový talíř (A: 01a,07)

Úterý 12.7.2016
Přesnídávka celerová pomazánka, veka, mléko, okurek (A: 01a,07,09)
Polévka

zeleninová (A: 01a,09)

Oběd

zapečené brambory s kuřecím masem a smetanou, sirupová voda (A: 07,09)

Svačina

krupičná kaše, čaj, ovocný talíř (A: 01a,07)

Středa 13.7.2016
Přesnídávka rybí pomazánka se zeleninou, chléb, zeleninový talíř, mléko (A: 01a,01b,07)
Polévka

čočková (A: 09)

Oběd

zeleninové rizoto se sýrem, okurkový salát, čaj (A: 09)

Svačina

bábovka, caro, ovocný talíř (A: 01a,03,07)

Čtvrtek 14.7.2016
Přesnídávka ovocná přesnídávka s piškoty, čaj (A: 01a,03)
Polévka

zeleninová (A: 01a,09)

Oběd

vepřová směs, brambory, okurek, džus (A: 01a,09)

Svačina

cereální rohlík s máslem, zeleninový talíř, mléko (A: 01a,01b,06,07)

Pátek 15.7.2016
Přesnídávka rybí pomazánka, chléb, zeleninový talíř, mléko (A: 01a,01b,04,09)
Polévka

zeleninový vývar s těstovinou (A: 01a,09)

Oběd

bramborové špecle sypané perníkem, čaj, banánové mléko (A: 01a,03,07,08b)

Svačina

chléb s lučinou, caro, zeleninový talíř (A: 01a,01b,01c,07)

od 01.01.2016

do 31.03.2017

Čtvrtek 1.9.2016
Přesnídávka rybí pomazánka, chléb, okurek, caro (A: 01a,01b,01c,04,07)
Polévka

hrášková s bramborem (A: 01a,07,09)

Oběd

milánské špagety (vepřové maso) sypané sýrem, sirupová voda, bylinkový čaj bez cukru (A: 01a,07,09)

Svačina

ovocná přesnídávka s piškoty, čaj, jablko (A: 01a,03)

Pátek 2.9.2016
Přesnídávka fazolová pomazánka, veka, zeleninový talíř, mléko (A: 01a,07)
Polévka

zeleninová s pohankou (A: 01a,07,09)

Oběd

kuřecí čína, rýže, ster. okurek, čaj, voda s citronem, broskev (A: 03,09,10)

Svačina

chléb s máslem, mrkev, granko (A: 01a,01b,07)

od 01.01.2016

do 31.03.2017

Pondělí 5.9.2016
Přesnídávka vajíčková pomazánka, veka, paprika, caro (A: 01a,01b,01c,03,07)
Polévka

květáková (A: 01a,07,09)

Oběd

kuřecí maso na paprice, těstoviny, čaj, voda s mátou, jablko (A: 01a,07,09)

Svačina

cereální rohlík s žervé, zeleninový talíř, mléko (A: 01a,01b,01c,07)

Úterý 6.9.2016
Přesnídávka loupák, kefírové mléko, ovocný talíř (A: 01a,03,07)
Polévka

kmínová s vejci (A: 01a,03,09)

Oběd

smažené rybí filé, bramborová kaše, červená řepa, sirupová voda, bylinkový čaj bez cukru (A: 01a,03,04,07)

Svačina

vanilkový pudink s piškoty, čaj, jablko (A: 01a,03)

Středa 7.9.2016
Přesnídávka pomazánka s tuňáka, cereální večka, melta, zeleninový talíř (A: 01a,01b,01c,01d,04,07)
Polévka

zeleninová s bramborem (A: 01a,07,09)

Oběd

čočka na kyselo, vařené vejce, chléb, okurkový salát, čaj, voda s mátou (A: 01a,01b,03,07,09)

Svačina

tvarohová pomazánka s mrkví, rohlík, zeleninový talíř, caro (A: 01a,01b,01c,07)

Čtvrtek 8.9.2016
Přesnídávka krupičná kaše, ovocný talíř, čaj (A: 01a,07)
Polévka

rajčatová s burgurem (A: 01a,03,07)

Oběd

vepřová plec po selsku, dušené zelí, celozrnný knedlík, sirupová voda, bylinkový čaj bez cukru (A:
01a,01b,03,07,09,12)

Svačina

sýrová pomazánka, chléb, zeleninový talíř, mléko (A: 01a,01b,07)

Pátek 9.9.2016
Přesnídávka kápiová pomazánka, veka, zeleninový talíř, mléko (A: 01a,03,07)
Polévka

hrachová (A: 01a,07,09)

Oběd

hovězí maso na celeru, brambory, rajčatový salát, pomerančový džus, voda s máto (A: 01a,07,09)

Svačina

jahodový jogurt, rohlík, čaj, jablko (A: 01a,07)

od 01.01.2016

do 31.03.2017

Pondělí 12.9.2016
Přesnídávka drožďová pomazánka, cereální večka, mrkev, mléko (A: 01a,01b,01c,01d,03,07)
Polévka

mléčná s rýží (A: 01a,07,09)

Oběd

sekaná vepřová pečeně, bramborová kaše, salát z čínského zelí s mrkví, minerálka, bylinkový čaj bez cukru
(A: 01a,03,07,09)

Svačina

rohlík s pomazánkovým máslem, granko, hruška (A: 01a,07)

Úterý 13.9.2016
Přesnídávka pomazánka z krabích tyčinek,veka, zeleninový talíř, melta (A: 01a,01b,04,07)
Polévka

zelnica (A: 01a,07,09,12)

Oběd

domácí buchty s tvarohem, caro, ovocný čaj bez cukru, nektarinka (A: 01a,01b,01c,03,07)

Svačina

chléb s máslem a vejci, čaj, zeleninový talíř (A: 01a,01b,03,07)

Středa 14.9.2016
Přesnídávka bulgur s ovocem a jogurtem, čaj, jablko (A: 01a,07)
Polévka

zeleninová s kuskusem (A: 01a,07,09)

Oběd

hovězí maso po stroganovsku, jasmínová rýže, čaj, voda s pomerančem (A: 01a,07,09)

Svačina

pomazánka z červené čočky, veka, caro, zeleninový talíř (A: 01a,01b,01c,04,07)

Čtvrtek 15.9.2016
Přesnídávka zeleninová pomazánka se sýrem, chléb, mléko, zeleninový talíř (A: 01a,01b,07,09)
Polévka

fazolová (A: 01a,09)

Oběd

dušený špenát, vařené vejce, bramborové halušky, jablečný džus, voda s citronem, laksymáček (A:
01a,03,07,09)

Svačina

šlehaný tvaroh, rohlík, čaj, jablko (A: 01a,07)

Pátek 16.9.2016
Přesnídávka domácí jogurtový koláč, granko, ovocný talíř (A: 01,03,07)
Polévka

pórková (A: 07,09)

Oběd

bulgurové rizoto (kuřecí maso) se zeleninou, okurkový salát, sirupová voda, bylinkový čaj bez cukru (A:
01a,09)

Svačina

veka s lučinou, okurek, mléko (A: 01a,07)

od 01.01.2016

do 31.03.2017

Pondělí 19.9.2016
Přesnídávka jogurt, rohlík, jablko (A: 01a,07)
Polévka

Hrášková (A: 01a,07,09)

Oběd

Králičí maso s ajvarovou omáčkou, těstoviny, hruška, čaj, voda s mátou (A: 01a,07,09)

Svačina

Pomazánka jáhlová, cereální večka, caro, mrkev (A: 01a,01b,01c,01d,07)

Úterý 20.9.2016
Přesnídávka Tvarohová pomazánka s pórkem, veka, zeleninový talíř, mléko (A: 01a,07)
Polévka

Brokolicová krémová (A: 01a,03,07,09)

Oběd

Hovězí maso na žampionech, brambory, kompot, sirupová voda, ovocný čaj bez cukru (A: 01a,09)

Svačina

Rohlík s máslem, frapko, ovocný talíř (A: 01a,07)

Středa 21.9.2016
Přesnídávka Pomazánka z tuňáka, slunečnicový chléb, zeleninový talíř, caro (A: 01a,01b,01c,04,07)
Polévka

Zeleninová s vločkami (A: 01,01d,07,09)

Oběd

Kovbojské fazole ( bez masa),cereální rohlík, pomerančový džus, bylinkový čaj bez cukru, mléko (A:
01a,01b,01c,07,09)

Svačina

Ovocná přesnídávka s piškoty, čaj (A: 01a,03)

Čtvrtek 22.9.2016
Přesnídávka Čočková pomazánka, chléb, zeleninový talíř, caro (A: 01a,01b,01c,07,09,10)
Polévka

Hovězí vývar s nudlemi a zeleninou (A: 01a,03,09)

Oběd

Africký sumeček na leču,bramborová kaše, míchaný zeleninový salát, čaj, voda s mátou (A: 04,07,09)

Svačina

Drůbeží pomazánka, chléb, okurek, čaj (A: 01a,01b,07,09)

Pátek 23.9.2016
Přesnídávka Kukuřičné lupínky s mlékem, ovocný talíř, čaj (A: 07)
Polévka

Drožďová s cizrnovým kapáním (A: 01a,03,07,09)

Oběd

Přírodní vepřový plátek sypaný sýrem, rýže, okurkový salát, minerálka, voda s mátou (A: 01a,07,09)

Svačina

Švédská pomazánka, veka, zeleninový talíř caro (A: 01a,04,07)

od 01.01.2016

do 31.03.2017

Pondělí 26.9.2016
Přesnídávka Rybí pomazánka, cereální rohlík, mrkev,vanilkové mléko (A: 01a,01b,01c,04,07)
Polévka

Čočková (A: 07,09)

Oběd

Žampionová omáčka, vařené vejce, kynutý knedlík, rybízový džus, voda s pomerančem, jablko (A:
01a,03,07)

Svačina

Laksymáček, rohlík, jablko, čaj (A: 01a,07)

Úterý 27.9.2016
Přesnídávka Veka s perlou, paprika, caro (A: 01a,01b,01c,07)
Polévka

Kedlubnová s jáhly (A: 01a,07,09)

Oběd

Krůtí směs s pórkem, brambory, čaj, voda s citronem, míchaný zeleninový salát (A: 01a,09)

Svačina

Vánočka s máslem a marmeládou, jablko, granko (A: 01a,03,07,12)

Čtvrtek 29.9.2016
Přesnídávka Tvarohová pomazánka s rajčaty, Finský chléb, zeleninový talíř, melta (A: 01a,01b,07)
Polévka

Zeleninový Boršč (A: 01a,09,12)

Oběd

Domácí makové záviny, jahohový koktejl, bylinkový čaj bez cukru, banán (A: 01a,03,07)

Svačina

Vajíčková pomazánka, veka, zeleninový talíř, mléko (A: 01a,03,07)

Pátek 30.9.2016
Přesnídávka Fazolová pomazánka, chléb Křupák, zeleninový talíř, mléko (A: 01a,01b,06,07)
Polévka

Krupicová (špaldová) (A: 01e,03,07)

Oběd

Vepřový plátek, brambory, obloha, sirupová voda, ovocný čaj bez cukru (A: 01a,09)

Svačina

Rohlík s nutelou, jablko, caro (A: 01a,01b,01c,07,08b,08c)

od 01.01.2016

do 31.03.2017

Pondělí 3.10.2016
Přesnídávka Drožďová pomazánka, cereální večka,kedluben, mléko (A: 01a,01b,01c,01d,03,06)
Polévka

Květáková (A: 01a,04,07,09)

Oběd

Milánské špagety (sojový granulát), sypané sýrem, džus, ovocný čaj bez cukru, jogurt (A: 01a,07,09)

Svačina

Pomazánkové máslo, rohlík, granko, banán (A: 01a,07)

Úterý 4.10.2016
Přesnídávka Ajvarová pomazánka, veka, okurek, caro (A: 01a,01b,01c,07,09)
Polévka

Hrachová (A: 01a,07,09)

Oběd

Hovězí maso po štěpánsku, brambory, červená řepa,čaj, voda s mátou (A: 01a,03,09)

Svačina

Loupák, kefír, ovocný talíř (A: 01a,03,07)

Středa 5.10.2016
Přesnídávka Rybí pomazánka, cibulový chléb, zeleninový talíř, mléko (A: 01a,01b,04,07)
Polévka

Zeleninová s pohankou (A: 01a,07,09)

Oběd

Pečené kuřecí stehno, basmati rýže, mrkev s ananasem, čaj, voda s limetkou (A: 01a,07,09)

Svačina

Medové máslo, cereální rohlík, frapko, hruška (A: 01a,01b,06,07)

Čtvrtek 6.10.2016
Přesnídávka Ovocná přesnídávka s piškoty, čaj, jablko (A: 01a,03)
Polévka

Bramborová (A: 01a,07,09)

Oběd

Fazole na smetaně, moravský vrabec, slunečnicový chléb, okurek, čaj, voda s mátou (A: 01a,01b,06,07,09)

Svačina

Vepřová pomazánka, chléb, okurek, čaj (A: 01a,01b,07)

Pátek 7.10.2016
Přesnídávka Sýrové tousty s kečupem, zeleninový talíř, melta (A: 01a,01b,01c,07)
Polévka

Slepičí vývar s těstovinou (A: 01a,09)

Oběd

Rybí filé (treska) na másle, bramborová kaše, okurkový salát, jablečný mošt, voda s mátou (A: 04,07,09)

Svačina

Jogurt, rohlík, čaj, jablko (A: 01a,07)

od 01.01.2016

do 31.03.2017

Pondělí 10.10.2016
Přesnídávka krupičná kaše špaldová, čaj, ovocný talíř (A: 01e,07)
Polévka

italská (A: 01a,07,09)

Oběd

květák jako mozeček, brambory, okurkový salát, čaj, bylinkový čaj bez cukru (A: 03,09)

Svačina

rybí pomazánka, chléb, mrkev, caro (A: 01a,01b,01c,04,07)

Úterý 11.10.2016
Přesnídávka pomazánka krabí, veka, caro, mrkev (A: 04,07)
Polévka

zeleninový vývar s těstovinou (A: 01a,09)

Oběd

dukátové buchtičky s krémem, čaj, voda s limetkou, pomeranč (A: 01a,03,07)

Svačina

rohlík fit se sýrem kiri, kefír, okurek (A: 01a,07)

Středa 12.10.2016
Přesnídávka cizrnová pomazánka, cereální večka, mléko, zeleninový talíř (A: 01a,01b,01c,01d,07)
Polévka

vločková (A: 01a,01d,07,09)

Oběd

hovězí roštěná, rýže, zelný salát s mrkví a celerem, jablečný mošt, ovocný čaj bez cukru (A: 01a,09)

Svačina

tvarohová pomazánka, cibulový chléb, melta, zeleninový talíř (A: 01a,01b,01c,07)

Čtvrtek 13.10.2016
Přesnídávka koblih s marmeládou, granko, ovocný talíř (A: 01a,03,07,12)
Polévka

petrželová (A: 01a,07,09)

Oběd

kuřecí maso s těstovinou a kukuřicí, sypané sýrem, okurek, minerálka, bylinkový čaj bez cukru (A:
01a,07,09,10)

Svačina

chléb s máslem a vejci, caro, paprika (A: 01a,01b,01c,03)

Pátek 14.10.2016
Přesnídávka šlehaný tvaroh s ovocem, rohlík, čaj, jablko (A: 01a,07)
Polévka

luštěninová (A: 01a,07,09)

Oběd

vepřové maso na kmíně, brambory, kompot, sirupová voda, voda s pomerančem (A: 01a,09)

Svačina

veka s pomazánkovým máslem, granko, mrkev (A: 01a,07)

od 01.01.2016

do 31.03.2017

Pondělí 17.10.2016
Přesnídávka tvarohová pomazánka s mrkví, veka, caro, paprika (A: 01a,01b,01c,07)
Polévka

zeleninová s bulgurem (A: 01a,07,09)

Oběd

čočka na kyselo, vařené vejce, chléb, okurkový salát, čaj, voda s pomerančem (A: 01a,01b,03,07,09)

Svačina

rybí pomazánka se zeleninou, chléb, mléko, okurek (A: 01a,01b,04,07)

Úterý 18.10.2016
Přesnídávka monte, rohlík, čaj, jablko (A: 01a,07)
Polévka

česneková s opečeným chlebem a sýrem (A: 01a,01b,07,09)

Oběd

vařené vepřové maso, dušená mrkev, brambory, sirupová voda, ovocný čaj bez cukru, jablko (A: 01a,07,09)

Svačina

sýrová pomazánka, veka, caro, zeleninový talíř (A: 01a,07)

Středa 19.10.2016
Přesnídávka fit rohlík s máslem, melta, zeleninový talíř (A: 01a,01b,01c,06,07)
Polévka

hrášková (A: 01a,07,09)

Oběd

kuřecí maso po pekingsku, rýže , jablečný džus, voda s citronem, mléko (A: 01a,07,09,10)

Svačina

pudink s piškoty, ovocný talíř, čaj (A: 01a,03)

Čtvrtek 20.10.2016
Přesnídávka domácí perník, granko, ovocný talíř (A: 01a,03,07)
Polévka

pórková (A: 01a,07,09)

Oběd

maďarský guláš (hovězí maso), kynutý knedlík,čaj, voda s citronem (A: 01a,03,07,09)

Svačina

pomazánka z červené čočky, finský chléb, mléko, zeleninový talíř (A: 01a,01b,07)

Pátek 21.10.2016
Přesnídávka jáhlová kaše, ovocný talíř, čaj (A: 01a,07)
Polévka

cizrnová (A: 01a,07,09)

Oběd

rybí filé na bylinkách, bramborová kaše, rajčatový salát, pomerančový džus, bylinkový čaj bez cukru (A:
01a,03,04,07)

Svačina

kápiová pomazánka, veka, mléko, okurek (A: 01a,01b,03,07)

od 01.01.2016

do 31.03.2017

Pondělí 24.10.2016
Přesnídávka pomazánka z ryb v tomatě, ceraální večka, paprika, mléko (A: 01a,01b,01d)
Polévka

kapustová s ajvarem (A: 01a,09)

Oběd

čokoládové těstoviny sypané tvarohem, caro, voda s limetkou, jablko (A: 01a,03,07)

Svačina

chléb s máslem, jogurtové mléko, jablko (A: 01a,01b,07)

Úterý 25.10.2016
Přesnídávka jogurt, rohlík, čaj, ovocný talíř (A: 01a,07)
Polévka

rajčatová s vločkami (A: 01a,01d,07,09)

Oběd

sekaná vepřová pečeně, bramborová kaše, salát z čínského zelí, minerálka, černý čaj bez cukru (A:
01a,03,07,09)

Svačina

celerová pomazánka, veka, caro,zeleninový talíř (A: 01a,01b,01c,07,09)

od 01.01.2016

do 31.03.2017

Pondělí 31.10.2016
Přesnídávka sýrová pomazánka, cereální večka, zeleninový talíř,caro (A: 01a,01b,01d,07)
Polévka

hrstková (A: 01a,07,09)

Oběd

dušený špenát, vařené vejce, gnocchi, džus, bylinkový čaj bez cukru, jogurt (A: 01a,03,07,09)

Svačina

rohlík s nutelou, jogurtové mléko, jablko (A: 01a,07)

Úterý 1.11.2016
Přesnídávka loupák, jogurtové mléko, ovocný talíř (A: 01a,03,07)
Polévka

hovězí vývar s nudlemi a zeleninou (A: 01a,09)

Oběd

smažené rybí filé, bramborová kaše, mrkev s angreštem, čaj, voda slimetkou (A: 01a,03,04,07)

Svačina

drůbeží pomazánka, chléb, paprika, čaj (A: 01a,01b,07)

Středa 2.11.2016
Přesnídávka veka s kiri sýrem, okurek, mléko (A: 01a,07)
Polévka

kedlubnová s pohankou (A: 01a,07,09)

Oběd

přírodní vepřový plátek, rýže, restované fazolové lusky, sirupová voda, černý čaj bez cukru, domácí perník
(A: 01a,03,07,09)

Svačina

kukuřičné lupínky s mlékem, čaj, ovocný talíř (A: 07)

Čtvrtek 3.11.2016
Přesnídávka šlehaný tvaroh s ovocem, rohlík, jablko (A: 01a,07)
Polévka

brokolicová (A: 01a,07,09)

Oběd

kuřecí maso s fazolí, brambory, okurek, jablečný mošt, voda s citronem, mandarinka (A: 01a,09)

Svačina

rybí pomazánka s česnekem, slunečnicový chléb, zeleninový talíř, mléko (A: 01a,01b,04,07)

Pátek 4.11.2016
Přesnídávka čočková pomazánka, cereální rohlík, zeleninový talíř, melta (A: 01a,01b,01c,07)
Polévka

zeleninová s drožďovými knedlíčky (A: 01a,03,07,09)

Oběd

hovězí maso na houbách, těstoviny, míchaný zeleninový salát (okurek, paprika, rajče) , čaj, voda limetkou
(A: 01a,09)

Svačina

jogurt, rohlík, čaj, jablko (A: 01a,07)

od 01.01.2016

do 31.03.2017

Pondělí 7.11.2016
Přesnídávka fazolová pomazánka, fit rohlík,zeleninový talíř, melta (A: 01a,01b,01c,07)
Polévka

mléková s drobením (A: 01a,03,07,09)

Oběd

vepřové maso na kmíně, hrášková rýže, okurkový salát, džus, voda s pomerančem (A: 01a,09)

Svačina

vanilkový pudink, jablko, čaj (A: 01a,03,07)

Úterý 8.11.2016
Přesnídávka krabí pomazánka, veka, zeleninový talíř, mléko (A: 01a,04,07)
Polévka

zeleninová s kuskusem (A: 01a,07,09)

Oběd

domácí buchty s borůvkovou marmeládou, granko, bylinkový čaj bez cukru, laksymáček (A: 01a,03,07,12)

Svačina

budapešťská pomazánka, cereální rohlík, okurek, mléko (A: 01a,01b,06,07)

Středa 9.11.2016
Přesnídávka jogurt, rohlík, jablko, čaj (A: 01a,07)
Polévka

celerová s krutony (A: 01a,07,09)

Oběd

krůtí maso na čínské zelenině, brambory,sterilovaný okurek,čaj,voda s citronem, pomeranč (A: 01a,09,10)

Svačina

vajíčková pomazánka, chléb, rajče, caro (A: 01a,01b,01c,03,07)

Čtvrtek 10.11.2016
Přesnídávka ovocná přesnídávka s piškoty, čaj (A: 01a,03)
Polévka

fazolová s tofu (A: 01a,09)

Oběd

makarony s rajčatovo zeleninovou omáčkou (bez masa), sypané sýrem, čaj, voda s pomerančem (A:
01a,07,09)

Svačina

pomazánka z ryb v zelenině, chléb křupák, zeleninový talíř, caro (A: 01a,01b,01c,04,07)

Pátek 11.11.2016
Přesnídávka chléb s perlou a sýrem, okurek, mléko (A: 01a,07)
Polévka

květáková (A: 01a,07,09)

Oběd

hovězí roštěná, bramborová kaše, rajčatový salát, sirupová voda, ovocný čaj bez cukru (A: 01a,07,09)

Svačina

tvarohová pomazánka, chléb, mrkev, granko (A: 01a,01b,07)

od 01.01.2016

do 31.03.2017

Pondělí 14.11.2016
Přesnídávka krupičná (špaldová) kaše,ovocný talíř, čaj (A: 01e,07)
Polévka

zeleninová s vločkami (A: 01a,01d,07,09)

Oběd

pečené vepřové maso, hrachová kaše, okurek, chléb, čaj s medem, voda s pomerančem, jablko (A:
01a,07,09)

Svačina

tvarohová pomazánka s rajčaty, cereální večka, zeleninový talíř, caro (A: 01a,01b,01c,07)

Úterý 15.11.2016
Přesnídávka rybí pomazánka, slunečnicový chléb, mléko, okurek (A: 01a,01b,04,07)
Polévka

bramborová se sojou (A: 01a,06,07,09)

Oběd

zeleninové rizoto sypané sýrem, salát z hlávkového zelí, minerálka, ovocný čaj bez cukru (A: 07,09)

Svačina

cereální rohlík, medové máslo, frapko, ovocný talíř (A: 01a,01b,06,07)

Středa 16.11.2016
Přesnídávka veka s máslem, mrkev, melta (A: 01a,01b,01c)
Polévka

z rybího filé (A: 01a,04,09)

Oběd

kuřecí maso s ajvarovou omáčkou, těstoviny, džus, mátový čaj bez cukru (A: 01a,07,09)

Svačina

domácí koláč s jablky a mrkví, granko, ovocný talíř (A: 01e,03,07)

od 01.01.2016

do 31.03.2017

Pondělí 21.11.2016
Přesnídávka pomazánka z tuňáka, cereální večka, paprika, caro (A: 01a,01b,01c,01d,03,07)
Polévka

čočková (A: 01a,07,09)

Oběd

koprová omáčka, vařené vejce, brambory, džus, bylinkový čaj bez cukru, banán (A: 01a,03,07,09)

Svačina

fit rohlík s máslem, granko, ovocný talíř (A: 01a,01b,07)

Úterý 22.11.2016
Přesnídávka rohlík s nutelou, caro, ovocný talíř (A: 01a,01b,01c,07,08b)
Polévka

cibulačka s bramborem (A: 01a,07,09)

Oběd

krůtí maso po mexicku s hráškem, rýže basmati, salát z čínského zelí, čaj, voda s limetkou (A: 01a,07,09)

Svačina

kápiová pomazánka, finský chléb, okurek, melta (A: 01a,01b,01c,03,07)

Středa 23.11.2016
Přesnídávka laksymáček, rohlík, čaj, jablko (A: 01a,07)
Polévka

masový vývar (hovězí, vepřové maso) s těstovinou a zeleninou (A: 01a,07,09)

Oběd

losos na bylinkách, bramborová kaše, mrkvový salát s jablky, sirupová voda, ovocný čaj bez cukru (A:
04,07,09)

Svačina

cereální večka s kiri sýrem, frapko, banán (A: 01a,01b,01d,07)

Čtvrtek 24.11.2016
Přesnídávka celerová se sýrem, chléb, zeleninový talíř, mléko
Polévka

špenátová (A: 01a,03,07,09)

Oběd

segedínský guláš, celozrnný knedlík, minerálka, bylinkový čaj bez cukru, mandarinka (A: 01a,03,07,09,12)

Svačina

vajíčková pomazánka, veka, zeleninový talíř, caro (A: 01a,03,07)

Pátek 25.11.2016
Přesnídávka cizrnová pomazánka,bramborový chléb, zeleninový talíř, caro (A: 01a,01b,01c,07)
Polévka

dýňová krémová (A: 01a,07,09)

Oběd

bramborové střapačky s mákem, ovocný koktejl, bylinkový čaj bez cukru (A: 01a,03,07)

Svačina

švédská pomazánka, veka, okurek, mléko (A: 01a,04,07)

od 01.01.2016

do 31.03.2017

Pondělí 28.11.2016
Přesnídávka šlehaný tvaroh, rohlík, ovocný talíř, čaj (A: 01a,07)
Polévka

zeleninový vývar s bulgurem (A: 01a,09)

Oběd

vařené vepřové maso, rajčatová omáčka, těstoviny, jablečný džus, ovocný čaj bez cukru (A: 01a,07,09)

Svačina

drožďová pomazánka, cereální večka, zeleninový talíř, mléko (A: 01a,01b,01d,03,07)

Úterý 29.11.2016
Přesnídávka mrkvová pomazánka, veka, zeleninový talíř, caro (A: 01a,01b,01c,07)
Polévka

cizrnová (A: 01a,07,09)

Oběd

hovězí maso na majoránce,bramborová kaše, kompot, čaj s medem, voda s citronem (A: 01a,07,09)

Svačina

cereální rohlík s ramou, zeleninový talíř, mléko (A: 01a,01b,06,07)

Středa 30.11.2016
Přesnídávka chléb s lučinou, okurek, mléko (A: 01a,01b,07)
Polévka

brokolicová (A: 01a,07,09)

Oběd

pečené kuřecí stehno, rýže, míchaný zeleninový salát (zelí, paprika, rajče), minerálka, bylinkový čaj bez cukru
(A: 01a,07,09)

Svačina

čokoládové polštářky s mlékem, ovocný talíř, čaj (A: 01a,07,08b)

Čtvrtek 1.12.2016
Přesnídávka pomazánka z rybího filé, finský chléb, zeleninový talíř, mléko (A: 01a,01b,04,07)
Polévka

krupicová (špaldová) (A: 01e,03,07,09)

Oběd

čočka na kyselo, vařené vejce, slunečnicový / kmínový chléb, okurekový salát, čaj, voda s pomerančem,
jablko (A: 01a,01b,03,06,09)

Svačina

loupák, kefírové mléko, jablko (A: 01a,03,07)

Pátek 2.12.2016
Přesnídávka jáhlová kaše, ovocný talíř, čaj (A: 01a,06,07)
Polévka

česneková s bramborem (A: 01a,03,09)

Oběd

kachní játra na cibulce, brambory, okurek, sirupová voda, ovocný čaj bez cukru (A: 01a,09,10)

Svačina

ředkvičková pomazánka, veka, caro, zeleninový talíř (A: 01a,01b,01c,03,07)

od 01.01.2016

do 31.03.2017

Pondělí 5.12.2016
Přesnídávka jahodový jogurt, cereální rohlík, čaj, jablko (A: 01a,07)
Polévka

zeleninová s pohankou (A: 01a,07,09)

Oběd

těstoviny s tuňákem sypané sýrem,čaj, voda s citronem, mikulášský balíček (A: 01a,04,07,09)

Svačina

chléb s máslem, mrkev, frapko (A: 01a,01b,07)

Úterý 6.12.2016
Přesnídávka čočková pomazánka,finský chléb, zeleninový talíř, mléko (A: 01a,01b,07)
Polévka

houbová s cizrnovým kapáním (A: 01a,07,09)

Oběd

květák jako mozeček, brambory, okurkový salát se smetanou, čaj, voda s pomerančem (A: 03,07,09)

Svačina

tvarohová pomazánka s rajčaty, veka, okurek, melta (A: 01a,01b,01c,07)

Středa 7.12.2016
Přesnídávka sýrové tousty , melta, zeleninový talíř (A: 01a,01b,01c,07)
Polévka

z míchané luštěniny (A: 01a,06,07,09)

Oběd

žemlovka s jablky a tvarohem, caro, voda s citronem, banán (A: 01a,01b,01c,03,07)

Svačina

drůbeží pomazánka, bramborový chléb, zeleninový talíř, čaj (A: 01a,01b,07)

Čtvrtek 8.12.2016
Přesnídávka pomazánka z krabích tyčinek, slunečnicový chléb, zeleninový talíř, mléko (A: 01a,01b,07)
Polévka

drožďová se zeleninou (A: 01a,07,09)

Oběd

hovězí maso po cikánsku, rýže, salát z čínského zelí s ředkvičkou, sirupová voda, bylinkový čaj bez cukru (A:
01a,09)

Svačina

ovocná přesnídávka s piškoty, čaj, banán (A: 01a,03)

Pátek 9.12.2016
Přesnídávka pohanková pomazánka, kmínový chléb, zeleninový talíř, caro (A: 01a,01b,01c,07)
Polévka

kapustová (A: 01a,07,09)

Oběd

vepřenky s cibulí a hořčicí, brambory, pomerančový džus, ovocný čaj bez cukru (A: 01a,03,07,09)

Svačina

domácí koláč, granko, ovocný talíř (A: 01a,03,07)

od 01.01.2016

do 31.03.2017

Pondělí 12.12.2016
Přesnídávka rybí pomazánka, chléb, paprika, mléko (A: 01a,01b,04,07)
Polévka

selská (A: 01a,07,09)

Oběd

kovbojské fazole (bez masa), cereální rohlík, čaj s medem, voda s pomerančem, jogurt (A: 01a,09)

Svačina

vánočka, medové máslo, frapko, jablko (A: 01a,03,07)

Úterý 13.12.2016
Přesnídávka pudink s piškoty, čaj, ovocný talíř (A: 01a,03,07)
Polévka

slepičí vývar s nudlemi a zeleninou (A: 01a,09)

Oběd

rybí filé na leču, brambory, jablečný mošt, bylinkový čaj bez cukru (A: 04,07,09)

Svačina

budapešťská pomazánka, veka, zeleninový talíř, caro (A: 01a,01b,01c,07)

Středa 14.12.2016
Přesnídávka chléb s máslem a vejci, mrkev, mléko (A: 01a,01b,03,07)
Polévka

z fazolových lusků (A: 01a,09)

Oběd

vepřové maso na kmíně, rýže, mrkvový salát s pomerančem, čaj, voda s citronem (A: 01a,09)

Svačina

rohlík s nutelou, caro, jablko (A: 01a,01b,01c,08b)

Čtvrtek 15.12.2016
Přesnídávka šlehaný tvaroh, rohlík, ovocný talíř, čaj (A: 01a,07)
Polévka

kmínová s vejci (A: 01a,03,07,09)

Oběd

králičí maso v sýrové omáčce, kynutý knedlík, minerálka, ovocný čaj bez cukru, jablko (A: 01a,03,07,09)

Svačina

cizrnová pomazánka, slunečnicový chléb, zeleninový talíř, melta (A: 01a,01b,01c,07,09)

Pátek 16.12.2016
Přesnídávka domácí koláč s jablky, ovocný talíř, kefírové mléko (A: 01a,03,07)
Polévka

celerová s krutony (A: 01a,03,07,09)

Oběd

hovězí roštěná na česneku, bram. kaše, zelný salát s červenou řepou, čaj,voda s pomerančem (A: 01a,09)

Svačina

veka s pomazánkovým máslem, zeleninový talíř, caro (A: 01a,07)

od 01.01.2016

do 31.03.2017

Pondělí 19.12.2016
Přesnídávka jogurt, rohlík, ovocný talíř, čaj (A: 01a,07)
Polévka

hrášková s bramborem (A: 01a,07,09)

Oběd

vepřové na žampionech, rýže, okurkový salát, jablečný mošt,kefír (A: 01a,09)

Svačina

chléb s máslem, mrkev, mléko (A: 01a,01b,07)

Úterý 20.12.2016
Přesnídávka rybí pomazánka s česnekem, veka, zeleninový talíř, caro (A: 01a,01b,01c,04,07)
Polévka

fazolová (A: 01a,07,09)

Oběd

dušený špenát, veřené vejce, gnocchi, čaj, voda s citronem, mandarinka (A: 01a,03,07,09)

Svačina

loupák, granko, ovocný talíř (A: 01a,03,07)

Středa 21.12.2016
Přesnídávka čočková pomazánka, cereální večka, zeleninový talíř, caro (A: 01a,01b,01c,07)
Polévka

rajčatová s bulgurem (A: 01a,07,09)

Oběd

smažený kuřecí řízek, bramborová kaše, kompot, sirupová voda, ovocný čaj bez cukru (A: 01a,03,07)

Svačina

ovocná přesnídávka s piškoty, čaj (A: 01a,03)

Jídlo obsahuje alergeny. Jejich čísla jsou uvedena v závorce za názvem jídla.
Změna jídelníčku a alergenů vyhrazena. Pokrmy jsou určeny k okamžité spotřebě bez skladování.

