
Datum Chod

06.03.2023 Polévka Zeleninová polévka [9]

Pondělí Bez LP a MLPečené krůtí prsíčko , brambory, nápoj

07.03.2023 Polévka Hovězí polévka s kapustou a rýží [9]

Úterý Bez LP a MLKuřecí plátek s pečenou paprikou, bramborovo - mrkvové pyré, nápoj

08.03.2023 Polévka Zeleninová polévka s jáhly [9]

Středa Bez LP a MLŠpagety kukuřičné s boloňskou omáčkou z mletého masa, nápoj

09.03.2023 Polévka Kuřecí vývar s masem a nudlemi [9]

Čtvrtek Bez LP a MLMoravský vrabec, zelí kysané dušené, knedlíky z polenty, nápoj

10.03.2023 Polévka Fazolová polévka [9]

Pátek Bez LP a MLVepřové nudličky s máslovou dýní, nápoj

13.03.2023 Polévka Polévka s rýží a masem

Pondělí Bez LP a MLDomažlické vepřové ragú, rýže, nápoj

14.03.2023 Polévka Hovězí vývar se zeleninou  [9]

Úterý Bez LP a MLAljašská treska se zeleninovou omáčkou [4], kuskus kukuřičný, mrkvový salát, nápoj

15.03.2023 Polévka Staročeská zelňačka 

Středa Bez LP a MLKuřecí roláda plněná listovým špenátem , brambory, nápoj

16.03.2023 Polévka Francouzská cibulačka [3,9]

Čtvrtek Bez LP a MLBurgundská hovězí pečeně, citron, brusinky [9], knedlíky z polenty, nápoj

17.03.2023 Polévka Polévka ze zelených fazolek s bramborem 

Pátek Bez LP a MLPřírodní vepřové maso , brambory, okurka, nápoj



20.03.2023 Polévka Květáková polévka 

Pondělí Bez LP a MLKuřecí přírodní plátek, brambory, nápoj

21.03.2023 Polévka Polévka  s bylinkami a zeleninkou [9]

Úterý Bez LP a MLSrbské rizoto z vepřového masa s čerstvou zeleninou, okurka, nápoj

22.03.2023 Polévka Slepičí polévka s masem  [9]

Středa Bez LP a MLHovězí pečeně po zbojnicku , těstoviny bezlepkové, nápoj

23.03.2023 Polévka Krémová s masem a zeleninou [9]

Čtvrtek Bez LP a MLKuře na česneku, knedlíky z polenty, špenát, nápoj

24.03.2023 Polévka Čočková polévka

Pátek Bez LP a MLVepřové maso na paprice, rýžové těstoviny, nápoj

27.03.2023 Polévka Krupicová polévka se zeleninou a houbami [3,9]

Pondělí Bez LP a MLVepřový přírodní řízek, rýže, nápoj

28.03.2023 Polévka Hovězí vývar s masem a rýžovými nudlemi [9]

Úterý Bez LP a MLKukuřičný kuskus s masem, baby karotkou a bylinkami, salát z červené řepy [3], nápoj

29.03.2023 Polévka Polévka z pohankové krupice s červenou čočkou [9]

Středa Bez LP a MLRybí filé z aljašské tresky v těstíčku, citron [4], bramborovo - mrkvové pyré, nápoj

30.03.2023 Polévka Drůbeží vývar se zeleninou a masem [9]

Čtvrtek Bez LP a MLHovězí maso vařené s rajskou omáčkou [9], knedlíky z polenty, nápoj

31.03.2023 Polévka Frankfurtská polévka s bramborami [9]

Pátek Bez LP a MLStroganov z kuřecích prsou s kyselou okurkou a žampiony, rýže, nápoj


