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Út  1.2. Polévka Hráškový krém
oběd 1 Bulgureto s drůbežím masem a zeleninou, sýr

St  2.2. Polévka Kuřecí vývar s nudlemi
oběd 1 Přírodní vepřový plátek, brambory, obloha
oběd 2 Dušená míchaná zelenina, brambory, vejce

Čt  3.2. Polévka Z rybího filé se smaženým hráškem
oběd 1 Domácí buchty , bílá káva
oběd 2 Květákový mozeček, brambory, zelenin.ozdoba

Po  7.2. Polévka Čočková
oběd 1 Italský zbruf, špagety, sýr
oběd 2 Gnocchi s listovým špenátem a slaninou

Út  8.2. Polévka Zeleninová s drožďovými nočky
oběd 1 Rybí karbanátek, bramborová kaše, okurka
oběd 2 Baby karotka, bramborová kaše

St  9.2. Polévka Hovězí se strouháním
oběd 1 Segedinský guláš, houskový knedlík
oběd 2 Nudle s mákem, ochucené mléko

Čt  10.2. Polévka Celerová s houskou
oběd 1 Bretaňské fazole, uzenina, chléb
oběd 2 Těstovinový salát se zeleninou a drůbežím masem

Pá  11.2. Polévka Hovězí vývar s krupicovými noky
oběd 1 Krůtí maso po španělsku, dušená rýže
oběd 2 Salát z čínského zelí s kukuřící, dresink, pečivo

Po  14.2. Polévka Fazolová s houskou
oběd 1 Zapečené těstoviny, zelný salát
oběd 2 Celerový salát s jablky, pečivo

Út  15.2. Polévka Hovězí s játrovou rýží
oběd 1 Koprová omáčka, vařtené hovězí maso,  houskový knedlík
oběd 2 Halušky s uzeným masem a zelím

St  16.2. Polévka Cibulová se sýrem
oběd 1 Srbské vepřové žebírko, brambory
oběd 2 Krůtí játra, bramborová kaše, mrkvový salát

Čt  17.2. Polévka Hovězí s vaječnou jíškou
oběd 1 Vepřové na houbách, dušená rýže
oběd 2 Alpský zeleninový salát, dresink, pečivo

Pá  18.2. Polévka Květáková
oběd 1 Mexické fazole, chléb
oběd 2 Vaječná omeleta s listovým špenátem, brambory

Po  28.2. Polévka Hovězí s kuskusem
oběd 1 Sekaná pečeně, brambory, salát z kysaného zelí
oběd 2 Vajíčkový salát, pečivo
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