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Pondělí 9. 1. 2023
 Zeleninová polévka s bramborem [9,1P,1Ž] 
 1. Vepřový kotlet na žampiónech, dušená rýže [1] 
 2. Zapečené francouzské brambory s uzeným masem, okurek [1,3,7,9,12]
 3. Alpský kynutý knedlík plněný povidly, vanilkový přeliv [1,3,5,7,12] 
 4. Fazolový hrnec sázavského rančera s vepřovým masem, chléb [1,6,8,10,1P] 
 Okurkový salát se smetanou [7,12]

Úterý 10. 1. 2023
 Francouzská polévka s mušličkami [1,3,7,9,12]   
 1. Holandský sekaný řízek, havířský bramborový salát [1,3,7,9]
 2. Debrecínský vepřový guláš, halušky [10,12,1P]
 3. Čínské nudle s kuřecím masem a chilli [5;6;9;10;11;12]
 4. Květákový mozeček s vejci, žitný chléb [1,3,7,9,12] 
 Celerový salát s majonézou [3,9,12]

Středa 11. 1. 2023
 Bramborová polévka s kroupami [3,7,9,12,13,1P] 
 1. Pečené krůtí maso, dušený špenát, bramborový knedlík [-,3,7,9,12,1P] 
 2. Cikánská hovězí pečeně, dušená rýže [3,7,9,10,12,1P] 
 3. Těstovinový salát s tuňákem, rajčaty a majolkou [2,4,10,14] 
 4. Vaječná omeleta s hráškem a sýrem, šťouchané brambory [1,3,7] 
 Zeleninový salát [12] 

Čtvrtek 12. 1. 2023
 Cibulová polévka s bramborem [1,3,7,9,12] 
 1. Rybí filé s bylinkovým máslem, šťouchané brambory, kompot [1,4,9,12,14]
 2. Srbské rizoto s vepřovým masem, strouhaný sýr, okurek [9,12]
 3. Tvarohové knedlíky plněné čokoládou, cukr, máslo [1,3,7]
 4. Přírodní kuřecí steak, salát ,,Coleslaw" [3,7,9,10,12]
 Zeleninový salát „COLESLAW“ [3,7,12] 

Pátek 13. 1. 2023
 Jihočeské kyselo [3,9,1P] 
 1. Jitrnicový prejt, kyselé zelí, vařené brambory [1,12] 
 2. Hamburská vepřová kýta, houskový knedlík [3,7,9,12,1P]
 3. Maso dvou barev, bramborové placičky (játra, kuřecí maso) [3,7,9,12,1P] 
 4. Sójové kostky na kari koření, dušená rýže [6,9,12] 
 Míchaný zeleninový salát [12] 

Sobota 14. 1. 2023
 1. Přírodní kuřecí prsíčko s omáčkou z Nivy, bramborové gnocchi [1;7;9;12]

Neděle 15. 1. 2023
 1. Smažený vepřový kotlet, šťouchané brambory [1,3,7,9]
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