Pondělí 4. 2.
Přesnídávka: bublanina s ovocem, caro nápoj/čaj 1a,3,7
Oběd: polévka hov. s játrovou rýží 1,3,9, vepř.maso, rajská om., houskový
knedlík 1a,3,7,9
Svačina: vícezrnná bageta, sójová pomazánka, mléko/čaj 1a,6,7,8
Úterý 5. 2.
Přesnídávka: : BIO kukuřičný chléb, tvarohová pomazánka s pažitkou,
ovoce, kakao/čaj 1b,7
Oběd: polévka krupicová s vejci 1a,3,9, těstoviny s kuřecím masem a
brokolicí 1a,3,7
Svačina: kovářův chléb, pomazánka z avokáda s vařeným vejcem, zelenina,
mléko/100% džus 1a,3, 7
Středa 6. 2.
Přesnídávka vánočka s rozinkami sypaná mandlemi, ovoce, bílá káva/ čaj 1a,
3,7,8
Oběd: polévka drůbeží s bylinkovými nočky 1a,3,7,9, vepřové po pražsku,
dušená rýže 1a,3,7
Svačina: rohlík, jemná česneková, zelenina, mléko/čaj 1a,7
Čtvrtek 7. 2.
Přesnídávka: jáhlová kaše s borůvkami slazená třtinovým cukrem,mléko/ čaj
1a,7
Oběd: polévka drůbeží s nudlemi 1a,3,9, kuřecí řízek, brambor, obloha 1a,3,7
Svačina: chléb, tuňáková pomazánka, zelenina, čaj 1a,4,7
Pátek 8. 2.
Přesnídávka: houska, pomazánkový krém, ovoce, kakao/čaj 1a,7
Oběd: polévka čočková 1a, milánské špagety, strouhaný sýr 1a,3,7,9
Svačina: corn flakes/müsli s mlékem, ovoce, čaj 1,7,8,11
Změna jídelního lístku vyhrazena
Pitný režim je zajištěn po celý den – ovocný čaj, voda, 100%džus

Pondělí 11. 2.
Přesnídávka: croissant, džem, ovoce, caro nápoj/čaj 1a,3,7
Oběd: polévka kmínová s vejcem 1a,3,7,9, čočka na kyselo, vejce, zelí
1,3,10,12
Svačina: žitný chléb, pomazánka budapešť, zelenina, mléko/100%džus 1a,7
Úterý 12. 2.
Přesnídávka: jogurtový pohár sypaný müsli, ovoce, čaj 1a,3,7,8,11
Oběd: polévka žemlová 1a,3,7, kuřecí špíz se zeleninou, dušená rýže, salát
1,7,11
Svačina: chléb, pomazánka z nivy, zelenina, ochucené mléko/100%džus 1a,7
Středa 13. 2.
Přesnídávka: ovocný salát s piškoty, čaj 1a,3
Oběd: polévka bramborová 1a,9, máslový řízek, rajčat.om., pohankové rizoto
se zeleninou 1a,3,7,9
Svačina: veka s kmínem, pomazánka z rybiček v tomatě, zelenina, čaj, 1a,4,7
Čtvrtek 14. 2.
Přesnídávka: houska, pomazánka z cizrny, ovoce, caro nápoj/čaj 1a,7
Oběd: polévka s drožďovými nočky 1a,3,9, vepřové maso, koprová om.
houskový knedlík 1a,3,7
Svačina: celozrnná bageta, pomazánka z vařených vajec, zelenina, mléko/čaj
1a,3,7
Pátek 15. 2.
Přesnídávka: tvarohový čokoládový krém, pečivo, ovoce, čaj 1a,7
Oběd: polévka rajská s těstovinou 1a,3, kynuté knedlíky s ovocnou náplní,
tvaroh 1a,3,7
Svačina: chléb, žervé krém s příchutí, zelenina, 100%džus/čaj 1a,7
Změna jídelního lístku vyhrazena
Pitný režim je zajištěn po celý den – ovocný čaj, voda, 100%džus

