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Út  1.3. Polévka Zelná červená
oběd 1 Ovocné kynuté knedlíky

St  2.3. Polévka Krupicová s vejci
oběd 1 Mexický guláš, rýže
oběd 2 Slovenské holubky, chléb

Čt  3.3. Polévka Kuřecí s játrovými nočky
oběd 1 Pečené kuřecí stehno, brambory
oběd 2 Grilovaná zelenina, opečený toust

Pá  4.3. Polévka Kapustová
oběd 1 Vepřové na kmíně, kolínka
oběd 2 Škvarkové placky, bílá káva

Po  7.3. Polévka Sýrová jemná s bylinkovými krutonky
oběd 1 Čočka na kyselo, opečená uzenina, okurka, chléb
oběd 2 Tortelini salát, se zeleninou, dresink

Út  8.3. Polévka Hovězí s kapáním
oběd 1 Křenová omáčka, uzené maso, houskový knedlík
oběd 2 Žemlovka s jablky

St  9.3. Polévka Rybí krémová se smaženým hráškem
oběd 1 Rizoto z vepřového  masa se zeleninou a sýrem
oběd 2 Fazolkové lusky na smetaně, vejce, brambory

Čt  10.3. Polévka Fazolová s houskou
oběd 1 Čevabčiči, brambory, obloha
oběd 2 Listový salát s těstovinou a kousky uzeného lososa, dresink

Pá  11.3. Polévka Brokolicový krém
oběd 1 Hovězí na česneku, bramborová kaše
oběd 2 Bramborové placičky,  pikantní zelenina

Po  14.3. Polévka Ovarová s kroupami
oběd 1 Milánské špagety se sýrem
oběd 2 Zeleninový salát s kukuřicí a kuřecím masem, dresink, pečivo

Út  15.3. Polévka Hovězí s žemlovými nočky
oběd 1 Plněný bramborový knedlík, zelí
oběd 2 Kuskusový salát s tuňákem

St  16.3. Polévka Mrkvová s těstovinou
oběd 1 Hovězí kostky po znojemsku, dušená rýže
oběd 2 Škubánky s mákem, mléko

Čt  17.3. Polévka Frankfurtská
oběd 1 Přírodní mletý řízek, bramborová kaše, okurka
oběd 2 Grenadýrský pochod, červená řepa

Pá  18.3. Polévka Hrstková
oběd 1 Dušené vepřové ledvinky, rýže
oběd 2 Pečený plněný paprikový lusk, brambory

Po  21.3. Polévka Zeleninový vývar se sýrovým kapáním
oběd 1 Hrachová kaše, vejce, zeleninový salát, chléb
oběd 2 Jaternicový prejt, brambory, salát z kysaného zelí

Út  22.3. Polévka Hovězí se strouháním
oběd 1 Rajská omáčka, koule z mletého masa, houskový knedlík
oběd 2 Jarní zeleninový salát, dresink, pečivo

St  23.3. Polévka Drůbeží s nudlemi
oběd 1 Přírodní ryba, brambory, fazolkové lusky se slaninou obloha
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oběd 2 Luštěninový salát s bulgurem a kuřecím masem, dresink
Čt  24.3. Polévka Pórková s houskou

oběd 1 Kuřecí paličky na paprice, dušená rýže
oběd 2 Listový salát s tuňákem, dresink, opečený toust

Pá  25.3. Polévka Hovězí s ovesnými vločkami
oběd 1 Selské vepřové kostky, brambory, mrkvový salát
oběd 2 Vlašský salát, pečivo

Po  28.3. Polévka Hovězí s krupicovými noky
oběd 1 Asijská vepřová játra, dušená rýže
oběd 2 Brokolice se sýrovou omáčkou a šunkou, brambory

Út  29.3. Polévka Slepičí s těstovinami
oběd 1 Pečené krůtí kostky, bramborový knedlík, červené zelí
oběd 2 Fazolový salát, pečivo

St  30.3. Polévka Hovězí s celozrnnými nočky
oběd 1 Vepřový guláš, kolínka
oběd 2 Vaječná omeleta, dušená zelenina, brambory

Čt  31.3. Polévka Hovězí s hráškem a rýží
oběd 1 Kuřecí plátek, šťouchané brambory s cibulkou, obloha
oběd 2 Cmunda po kaplicku
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