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Pondělí 16. 1. 2023
 Uzená polévka s kroupami a zeleninou [3,7,9,1P,1Ž] 
 1. Bělehradský vepřový kotlet, vařené brambory (lečo,česnek) [9,10,12,1P] 
 2. Vodnické špagety s kuřecím masem a špenátem,strouhaný sýr  [3,7,9,12,1P] 
 3. Dukátové buchtičky s vanilkovým krémem [1,3,7]  
 4. Bramborový guláš s uzeninou, chléb [1,1P] 
 Zelný salát s koprem [12] 

Úterý 17. 1. 2023
 Vločková polévka s bramborem [3,7,9,12,1P,1Ž]   
 1. Plněný paprikový lusk, rajčatová omáčka, houskový knedlík [3,7,9,12,1P] 
 2. Smažený květák, vařené brambory, tatarská omáčka [3,7,1P] 
 3. Slovenské halušky s hlávkovým zelím a uzeným masem [1,3,7] 
 4. Těstovinový salát se zeleninou, krabími tyčinkami a majolkou [1,3,4,7,9,14] 
 Rajčatový salát s jogurtem [12] 

Středa 18. 1. 2023
 Frankfurtská polévka s uzeninou a bramborem [1,9]  
 1. Smažený kuřecí prsní řízek v cibulovém těstíčku, šť. brambory, zelný salát s mrkví [1,3,7,12,1;3]  
 2. Znojemská hovězí pečeně, dušená rýže [1,9,10,12] 
 3. Tvarohová žemlovka s jablky a skořicí [1,3,7] 
 4. Vepřový steak na medu a chilli, bretaňská zelenina [1,3,7,9,12] 
 Zelný salát s mrkví [12] 

Čtvrtek 19. 1. 2023
 Zabíjačková polévka [1,12]  
 1. Španělský ptáček z vepřového masa, dušená rýže [3,7,9,10,12,1P] 
 2. Bramborové knedlíky plněné uzeným masem, dušená kapusta [1] 
 3. Okurková omáčka s vařeným vejcem, vařené brambory [1,3,7,12] 
 4. Labužnický těstovinový salát s kuřecím masem, zeleninou a majonézou [1,3,7,9,12] 
 Okurkový salát s koprem [12] 

Pátek 20. 1. 2023
 Kuřecí vývar s kapáním [3,7,9,12,1P] 
 1. Kuřecí stehno na paprice, houskový knedlík [3,7,9,1P]  
 2. Smažený karbanátek, vařené kyselé zelí, vařené brambory [1,3,7] 
 3. Fazole „Chilli con carne“ s hovězím masem, chléb [1,6,12,1P] 
 4. Těstoviny penne s italskou omáčkou, strouhaný sýr [1,8,9,10,11] 
 Míchaný "FIT" salát [12] 

Sobota 21. 1. 2023
 1. Vepřový kotlet ,,Balkán", dušená rýže (pórek, čubrica, balkánský sýr) [1,7,9,12] 

Neděle 22. 1. 2023
 1. Vepřový závitek plněný mletým masem, šťouchané brambory [1,5,10,12] 
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