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Pondělí 20. 2. 2023
 Bramborová polévka s kroupami [3,7,9,12,13,1P] 
 1. Krůtí prso po horácku, dušená rýže (klobása,rajčata,žampióny) [1,9,10,12]
 2. Debrecínský vepřový guláš, přílohové těstoviny [9,10,12,1P]
 3. Alpský kynutý knedlík plněný povidly, vanilkový přeliv [1,3,5,7,12] 
 4. Marinovaný kuřecí steak, královský salát [7,9,10,12]
 Salát z čínského zelí s kukuřicí [12]

Úterý 21. 2. 2023
 Kmínová polévka s vejci a zeleninou [1,3,7,9,12] 
 1. Hovězí maso vařené, koprová omáčka, houskový knedlík [3,7,9,1P] 
 2. Robinsonova kuřecí směs, vařené brambory [1,9,10,12]
 3. Vepřová játra na cibulce, dušená rýže [1,3,7,10] 
 4. Květákový mozeček s vejci, žitný chléb [1,3,7,9,12] 
 Celerový salát s mrkví a paprikou [9,12]

Středa 22. 2. 2023
 Hrášková polévka s brambory [3,7,9,1P] 
 1. Smažený vepřový řízek, šťouchané brambory, kompot [1,3,7,9,12,1;3;7] 
 2. Špecle s kuřecím masem a smetanovým špenátem [3,7,9,12,1P] 
 3. Zapečené flíčky s rozinkami a tvarohem [3,7,1P]
 4. Těstovinový salát s brokolicí a uzeninou /majonéza, mrkev, hrášek, brokolice/ [1,3,7,9] 
 Ledový salát s rajčaty [12] 

Čtvrtek 23. 2. 2023
 Kuřecí vývar s nudlemi [3,7,9] 
 1. Pečené kuřecí stehno,bramborová kaše [1,3,7] 
 2. Pivovarský vepřový tokáň, přílohové těstoviny [1,9,10]
 3. Hrachová kaše, opečená klobása, chléb [1,3,9,12,67]
 4. Kuskusoto se zeleninou a sýrem Tofu [9,12] 
 Mrkvový salát s jablky [12] 

Pátek 24. 2. 2023
 Květáková polévka s vejcem [3,7,9,1P]
 1. Segedínský guláš "SPECIÁL", houskový knedlík [1,3,7,9,12]
 2. Zapečené francouzské brambory s uzeným masem, zelný salát s koprem [1,3,7,9,12] 
 3. Šopský salát s balkánským sýrem, dalamánek [7,9,12]
 4. Rybí filé sv. Petra, anglická zelenina [1,4,9,14]
 Zeleninový mix [12]

Sobota 25. 2. 2023
 1. Kuřecí maso se smetanovou omáčkou a žampióny, těstoviny penne [1,3,7,9]

Neděle 26. 2. 2023
 1. Vepřové maso po námořnicku, dušená rýže [1,3,7,9,12]

Změna jídelního lístku vyhrazena
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