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Pondělí 13. 2. 2023
 Uzená polévka s kroupami [9] 
 1. Lašský vepřový kotlet, přílohové těstoviny (kopr,smetana,protlak) [3,7,9,12,1P]
 2. Uzené maso vařené, kyselé zelí, vařené brambory [1,3,7,9,12] 
 3. Čočka na sladkokyselo, sázené vejce, chléb [1,3,6,10,13]
 4. Rybí filé v listovém těstě, hanácký salát [1,4,9,12,14,1;3;4;9;14] 
 Zelný salát s koprem [12] 

Úterý 14. 2. 2023
 Žampiónová polévka s brambory [1,3,7,9,12] 
 1. Smažené kuřecí prsíčko v pikantním těstíčku, bramborová kaše [3,7,9,12,1P] 
 2. Penne po toskánsku s vepřovým masem, strouhaný sýr [1,9,10,12] 
 3. Kynutý koláč s tvarohem, povidly a drobenkou [1,3,7] 
 4. Quinoa s kuřecím masem a zeleninou [1;3;7;9;12] 
 Okurkový salát s rajčaty [12] 

Středa 15. 2. 2023
 Drůbeží vývar s těstovinou [1,3,7,9,12] 
 1. Pečené kuře, dušená rýže [10,12,1P] 
 2. Hovězí maso vařené, rajčatová omáčka, houskový knedlík [1,3,7,9,12] 
 3. Pirátská krůtí játra, bramborové placičky [1,9,10,12] 
 4. Houbový paprikáš, chléb (žampióny,hlíva ústřičná) [1,9] 
 Mrkvový salát s jablky [12]  

Čtvrtek 16. 2. 2023
 Havířská fazolačka [1;6;9;13] 
 1. Bramborové knedlíky plněné uzeným masem, dušený špenát [3,7,9,12,1P] 
 2. Kuřecí steak „ARGENTINA“ , opékané brambory, tatarská omáčka [1,3,9,10,12] 
 3. Těstovinový salát „GARDEN“ s kuřecím masem / těstoviny,salát,zelí,jogurt,paprika / [1;3;9;12] 
 4. Zapečené cibulovo - smetanové brambory, okurek [1,3,7,9,12] 
 Červená řepa s křenem [12] 

Pátek 17. 2. 2023
 Italská polévka s těstovinou [3,7,12,1P] 
 1. Smažený holandský řízek, bramborový salát [1,3,7,9,12] 
 2. Krůtí prsa na víně, dušená rýže [1;7;9;10] 
 3. Napařovaná brokolice, vařené brambory, sýrová omáčka [3,7,12,1P] 
 4. Palačinka „HORTOBÁG“ s kuřecím masem, papriková omáčka [3,7,9,12,1P] 
 Zeleninový mix [12] 

Sobota 18. 2. 2023
 1. Vepřové ražniči s cibulí, uzeninou a slaninou,šťouchané brambory [1,3,7,1;10] 

Neděle 19. 2. 2023
 1. Segedínský guláš "SPECIÁL", houskový knedlík [1,3,7,9,12] 

Změna jídelního lístku vyhrazena
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