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Úterý 1.3.2022
Ovocný jogurt, cereálie, čaj ostružinový  (A: 07)přesnídáv.
Hovězí vývar s hvězdičkami  (A: 09)Polévka
Krůtí přírodní prsa, štouchané brambory, dušená zelenina, čaj ostružinový 
(A: 01a,07)

oběd 1

Chléb, celerová pomazánka, mléko  (A: 01a,01b,09)svačina
Středa 2.3.2022

Sýrový rohlík, ovoce, mléko  (A: 01a,01b,01d,07)přesnídáv.
Z jarní zeleniny  (A: 09)Polévka
Vdolky, kakao  (A: 01a,03, 07)oběd 1
Chléb, pomazánkové máslo, plátkový sýr, ředkvičky, mléko  (A:
01a,01c,07)

svačina

Čtvrtek 3.3.2022
Kakaový puding, piškoty, ovoce, čaj rakytníkový  (A: 01a, 03, 07)přesnídáv.
Italská s tarhoňou  (A: 01a)Polévka
Rybí filé na bylinkách, brambory, obloha, čaj šípkový  (A: 01a,04, 07)oběd 1
Chalupářský bochník, škvarková pomazánka, rajče, mléko  (A:
01a,01b,07)

svačina

Pátek 4.3.2022
Pětizrnný chléb, pomazánkové máslo s jogurtem, ovoce, mléko  (A:
01a,01b,07)

přesnídáv.

Krém z růžičkové kapusty s nudličkami  (A: 01a, 07)Polévka
Kuřecí maso na zázvoru s kapií, kari rýže, čaj lesní ovoce  (A: 01a,03,07)oběd 1
Houska, ořechová pomazánka se sýrem, okurek, čaj lesní ovoce  (A:
01a,01b,07)

svačina



01.03.2022 31.03.2022od do

Pondělí 7.3.2022
Zábrdovický rohlík, žervé, ovoce,mléko  (A: 01a,03,07)přesnídáv.
Kmínová s kapáním  (A: 01a, 03, 07)Polévka
Dušená mrkev, vejce, brambory, čaj s papayou  (A: 01,03)oběd 1
Chléb,budapešťská pomazánka, okurek, mléko  (A: 01a,01b,07)svačina

Úterý 8.3.2022
Pribinka, veka,ovoce, čaj mátový  (A: 01a,07)přesnídáv.
Květáková s kurkumou  (A: 01a,07)Polévka
Vepřové maso na kmíně, rýže, salát z čínského zelí,čaj mátový  (A: 01a)oběd 1
Chléb s máslem, cherry rajče, mléko  (A: 01a,01c,07)svačina

Středa 9.3.2022
Trojhránek, lučina s pažitkou, ovoce, mléko  (A: 01a,01b,07)přesnídáv.
MasováPolévka
Domažlické krůtí ragú, těstoviny, čaj rybízový  (A: 03,07,09)oběd 1
Rohlík, pomazánka s jarní cibulkou, mléko  (A: 01a,01b,07)svačina

Čtvrtek 10.3.2022
Makový závin, ovoce, kakao, čaj s ananasem  (A: 07)přesnídáv.
Z červené čočky  (A: 01a)Polévka
Pečené kuře, brambory, obloha, čaj jablečný  (A: 01a,09)oběd 1
Chalupářský bochník, česneková pomazánka, paprika, mléko  (A:
01a,01b,07)

svačina

Pátek 11.3.2022
Cereálie s mlékem, ovoce  (A: 07)přesnídáv.
Ovesná  (A: 01d)Polévka
Bulgur s masem a zeleninou, čaj lemon  (A: 01a,03,07)oběd 1
Chléb, masová pomazánka, kedluben, mléko  (A: 01a,01c,07,09)svačina



01.03.2022 31.03.2022od do

Pondělí 14.3.2022
Šestizrnná bageta, lučina, ovoce, mléko  (A: 01a,01c ,07)přesnídáv.
Bramborová s pórkem  (A: 01a)Polévka
Cizrnovo-fazolová pánev s kuřecím masem, chléb, čaj brusinkový  (A:
01a)

oběd 1

Raženka, pomazánka s hlívou ústřičnou, okurek, mléko  (A:
01a,01b,04,07)

svačina

Úterý 15.3.2022
Skořicové čtverečky s mlékem, ovoce  (A: 07)přesnídáv.
Batátová  (A: 01a,07)Polévka
Platýs na másle, bramborová kaše, dušená kukuřice, čaj ovocínek  (A:
01a,07)

oběd 1

Tmavý chléb, pomazánka z kozího sýru, cherry rajče, mléko  (A:
01a,01b,07)

svačina

Středa 16.3.2022
Chia bageta, žervé, ovoce, mléko  (A: 01a,01c,07)přesnídáv.
Jáhlová se zeleninou  (A: 01a, 09)Polévka
Hovězí maso, svíčková omáčka, houskový knedlík, čaj  (A: 01a,03,07)oběd 1
Chléb, hrášková pomazánka, čaj vysočánek  (A: 01a,01b,07)svačina

Čtvrtek 17.3.2022
Ovocný jogurt, rohlík, čaj jahodový  (A: 07, 01a, 01c)přesnídáv.
Čočková  (A: 01a)Polévka
Pečená krkovička, brambory, obloha, čaj jahodový  (A: 01a)oběd 1
Chléb, pomazánkové máslo, ředkvička,  mléko  (A: 01a,01c,07)svačina

Pátek 18.3.2022
Celozrnný croissant, ovoce, mléko  (A: 01a,01c,07)přesnídáv.
Gulášová  (A: 01a)Polévka
Rizoto s masem, hráškem a strouhaným sýrem, čaj rakytníkový  (A: 01a ,
07)

oběd 1

Pletýnka, pomazánka z pečené cukety, mléko  (A: 01a,01c,07)svačina
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Pondělí 21.3.2022
Chléb, sýr madetka, ovoce, mléko  (A: 01a, 01b,07)přesnídáv.
Z luštěninové směsi  (A: 01a)Polévka
Jablečný závin, caro  (A: 04,07)oběd 1
Chléb lámankový, pomazánka  tvarohová s pažitkou, mléko  (A:
01a,01b,07)

svačina

Úterý 22.3.2022
Ovocná výživa s piškoty, čaj malinový  (A: 01a,03,07)přesnídáv.
Vývar s játrovými knedlíčky  (A: 01a,07)Polévka
Staropražské pečené kuře, brambory, obloha, čaj malinovýoběd 1
Sojový rohlík, drožďová pomazánka, mrkev, mléko  (A: 01a,01b,03,07)svačina

Středa 23.3.2022
Cereální kaiserka, lučina, ovoce, mléko  (A: 01a,01b,07)přesnídáv.
Zeleninová s vločkami  (A: 01a)Polévka
Putimské vepřové nudličky, bulgur, čaj šípkový  (A: 01a,07,09)oběd 1
Chléb,domácí paštika, okurek, mléko  (A: 01a,01b,07,09)svačina

Čtvrtek 24.3.2022
Dezert ze zakysané smetany, piškoty, ovoce, čaj malinový  (A: 07)přesnídáv.
Rajská  (A: 01a, 07)Polévka
Treska na másle, bramborová kaše, kysané zelí, čaj malinový  (A: 01a,
04, 07)

oběd 1

Tmavý chléb, žervé, kedluben, mléko  (A: 01a,01b,07)svačina
Pátek 25.3.2022

Loupák, ovoce, kakao  (A: 01a,01c, 03,07)přesnídáv.
Cuketová s kuskusem  (A: 01a, 07)Polévka
Krůtí přírodní plátek, rýže s kukuřicí a hráškem, mošt  (A: 01a)oběd 1
Chléb, sardinková pomazánka, mléko  (A: 01a,01b,07)svačina



01.03.2022 31.03.2022od do

Pondělí 28.3.2022
Rohlík, lučina skyr, ovoce, mléko  (A: 01a,03,07)přesnídáv.
Brokolicová  (A: 01a,07)Polévka
Smažený kuřecí řízek, štouchané brambory, ledový salát, čaj rakytníkový 
(A: 01a,03,07)

oběd 1

Chléb, brynzová pomazánka, cherry rajče  (A: 01a,01b,07)svačina
Úterý 29.3.2022

Vločková kaše s kakaem, ovoce, čaj brusinkový  (A: 01d,07)přesnídáv.
Frankfurtská  (A: 01a, 07)Polévka
Čočka na kyselo, vejce, okurek, chléb, čaj brusinkový  (A: 01a, 03)oběd 1
Grahamový rohlík, zeleninová pomazánka s uzeným sýrem, okurek,
mléko  (A: 01a,01b ,07)

svačina

Středa 30.3.2022
Banketka, žervé, ovoce, mléko  (A: 01a, 07)přesnídáv.
Krupková  (A: 01a)Polévka
Kuře na paprice, houskový knedlík, čaj bezkašlík  (A: 01a, 03, 07)oběd 1
Tmavý chléb, pomazánka z riccoty, mrkev, mléko  (A: 01a, 01b, 07)svačina

Čtvrtek 31.3.2022
Listová taška s jablečnou náplní, ovoce, caro  (A: 01a, 03, 07)přesnídáv.
Z červené fazole  (A: 01a)Polévka
Masové placičky s oregánem, brambory, obloha, čaj heřmánkový  (A:
01a, 03)

oběd 1

Chléb, máslo, šunka, ředkvičky, mléko  (A: 01a, 01b, 07)svačina
Jejich čísla jsou uvedena v závorce za názvem jídla.Jídlo obsahuje alergeny.


