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Po  10.2. Polévka Drůbková jemná
oběd 1 Špagety  s masovou směsí  a sýrem

Út  11.2. Polévka S hlívou ústřičnou
oběd 1 Koprová omáčka, vejce, houskový knedlík
oběd 2 Krůtí mletý přírodní řízek, brambory

St  12.2. Polévka Zeleninová s celozrnnými noky
oběd 1 Bretaňské fazole, opečená uzenina, chléb
oběd 2 Listový salát s tuňákem, dresink, pečivo

Čt  13.2. Polévka Z vaječné jíšky
oběd 1 Slepičí kostky na paprice, těstoviny
oběd 2 Cizrnový salát se zeleninou a drůbežím masem, dresink, pečivo

Pá  14.2. Polévka Pórková s luštěninovými krutony
oběd 1 Gnocchi s listovým špenátem se smetanou
oběd 2 Zapečená ryba se zeleninou, brambory, přeliv citronový

Po  17.2. Polévka Zelná bílá
oběd 1 Rizoto s kuřecím masem se zeleninou, okurka
oběd 2 Pečené brambory s česnekovým dresinkem a jarní cibulkou

Út  18.2. Polévka Hovězí s játrovou rýží
oběd 1 Křenová omáčka,  uzené maso, houskový knedlík
oběd 2 Skořicové věnečky, kakao

St  19.2. Polévka Čočková
oběd 1 Sekaná pečeně, bambory, okurka
oběd 2 Salát z červené řepy s balkánským sýrem, dresink, pečivo

Čt  20.2. Polévka Drůbeží s kuskusem
oběd 1 Grenadýrský pochod, červená řepa
oběd 2 Kuřecí paličky na divoko, dušená rýže

Pá  21.2. Polévka Zeleninový vývar s krupicovými noky
oběd 1 Hrachová kaše, vejce, chléb,  zeleninový salát
oběd 2 Rybí karbanátek, bramborová kaše, okurka

Po  24.2. Polévka Ovarová s kroupami
oběd 1 Jaternicový prejt, brambory, salát z kysaného zelí
oběd 2 Ovocné kynuté knedlíky se skořicovou posypkou

Út  25.2. Polévka Bramborová
oběd 1 Vepřové na žampionech, dušená rýže
oběd 2 Salát z barevné čočky s tarhoňou se zeleninou, dresink

St  26.2. Polévka Hovězí se sýrovým kapáním
oběd 1 Těstoviny se sušenými rajčaty a sýrem
oběd 2 Vepřové kostky v mrkvi, brambory

Čt  27.2. Polévka Hovězí se strouháním
oběd 1 Rajská omáčka, masové koule, těstoviny
oběd 2 Listový salát s červenou rybou, dresink, pečivo

Pá  28.2. Polévka Kuřecí vývar s masem a nudlemi
oběd 1 Perkelt z krůtího masa, dušená rýže
oběd 2 Vajíčkový salát, pečivo
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