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Pondělí 27. 2. 2023
 Babiččina kmínová polévka [1,9] 
 1. Staročeská vepřová krkovička, bramborová kaše [1,9,10,12]  
 2. Tradiční italské lasagne s hovězím masem a bešamelem. [9,12,1P] 
 3. Těstovinový "FIT" salát s kuřecím masem (rajčata,mrkev,cibule,balkán.sýr,špenát...) [9,10,12] 
 4. Zeleninové lečo s vejci, žitný chléb [1,3,9] 
 Okurkový salát s koprem [12] 

Úterý 28. 2. 2023
 Francouzská polévka s mušličkami [1,3,7,9,12]  
 1. Hovězí plátky na houbách s kápií, dušená rýže /houby, kápie, slanina/ [1] 
 2. Vepřové výpečky, hlávkové zelí, houskové knedlíky [1,9,12] 
 3. Dukátové buchtičky s vanilkovým krémem [1,3,7]  
 4. Sója s chutí španělských ptáčků, vařené brambory [1,6,9,13] 
 Rajčatový salát s cibulkou [12] 

Středa 1. 3. 2023
 Frankfurtská polévka s uzeninou a bramborem [1,9] 
 1. Smažené kuřecí prsíčko, šťouchané brambory, kompot [1,3,9,12] 
 2. Španělský ptáček z vepřového masa, dušená rýže [3,7,9,10,12,1P] 
 3. Nákyp z rybího masa se zeleninou, sýrem a vejci, křimický salát [1,3,4,7,9,12,14] 
 4. Okurková omáčka s vařeným vejcem, vařené brambory [1,3,7,12] 
 Květákový salát s majonézou [3,12]  

Čtvrtek 2. 3. 2023
 Kuřecí polévka s kapáním [1,3,7,9] 
 1. Kuřecí stehno ála kachna, dušené červené zelí, bramborový knedlík [-,1;3;7;9;10;12] 
 2. Putimský vepřový kotlet, přílohové těstoviny /uzenina, okurkové kostky/ [3,7,9,12,1P]  
 3. Vepřové srdce na slanině, dušená rýže [1,9] 
 4. Těstovinový salát s tuňákem a zelenými fazolky /rajčata, fazolky, majolka, koření/ [2,4,10,14] 
 Salát z červeného zelí s kukuřicí [12] 

Pátek 3. 3. 2023
 Cibulová polévka s bramborem [1,3,7,9,12] 
 1. Čevabčiči, vařené brambory, tatarská omáčka [1,3,7,9,12] 
 2. Rizoto s vepřovým masem a zeleninou, strouhaný sýr, okurek [1,9,12]  
 3. Slovenské halušky s bryndzou a uzeným masem [1,3,7,12] 
 4. Smažený celer v sezamu, bramborová kaše [1,3,7,9] 
 Míchaný salát [12] 

Sobota 4. 3. 2023
 1. Znojemská sekaná pečeně, šťouchané brambory [1,3,7,9] 

Neděle 5. 3. 2023
 1. Vážecká vepřová pochoutka, dušená rýže (kapie,okurkové kostky,feferonky) [1,9,12] 

Změna jídelního lístku vyhrazena
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