
 

 

Cereálie s mlékem, ovoce, čaj 1,7,8,11 

Polévka pohanková se zeleninou   1,7,9 

Hamburská vepřová pečeně, houskový knedlík  1,3,7,8,9,10 

Houska s bylinkovým tvarohem, zelenina, mléko 1,7,11 

Rohlík s brokolicovou pomazánkou, zelenina, mléko 1,7 

Polévka fazolová se zeleninou  1,9 

Špenátové rizoto s kuřecím masem sypané sýrem, mrkvový salát 7 

Sládkův chléb s pomazánkovým máslem a pažitkou, ovoce, čaj 1,7,8,11 

Domácí moučník, ovoce, kakao 1,3,7 

Polévka vločková se zeleninou   1,7,9 

Těstovinové spirálky s kuřecím masem na kari  1,3,7 

Chléb s pomazánkou z cizrny a červené řepy, zelenina, čaj 1,7,8,9 

Žitánkový chléb s pomazánkou z pórku a vařeného vajíčka, zelenina, mléko 1,3,7,8 

Polévka gulášová  1,7,9 

Pečený rybí filet s bramborovou kaší, okurka 7 

Šlehaný tvaroh, bebe sušenky, ovoce, čaj 1,7 

Sládkův chléb s celerovou pomazánkou, ovoce, čaj 1,7,8,9,11 

Polévka hovězí vývar s bulgurem   1,6,8,9,11 

Masové kuličky v rajské omáčce, kolínka  1,3,5,6,7,8,11,12 

Sójový rohlík s rybí pomazánkou, zelenina, mléko 1,4,6,7 

1. – 5. března 

 



 

 

Rohlík s tvarohovou pomazánkou, zelenina, mléko 1,7 

Polévka zeleninová  1,7,9 

Tvarohové taštičky se skořicovým cukrem a máslem 1,3,7,8 

Žitánkový chléb s lučinou, ovoce, čaj 1,7,8 

Chléb s masovým krémem, zelenina, mléko 1, 7 

Polévka česneková s kroupami  1,7,9 

Srbské rizoto s vepřovým masem sypané sýrem, zelný salát 7 

Sojový rohlík s mrkvovou pomazánkou, ovoce, čaj 1,6,7 

Žitánkový chléb s vajíčkovou pomazánkou, zelenina, mléko 1,3,7,8 

Polévka hrachová s krutony  1,7,8,9 

Zapečené těstoviny s uzeným masem a vajíčkem, okurka  1,3,7 

Kaše z ovesných vloček s jablky, čaj 1,7 

Sládkův chléb s pomazánkou z lososa, zelenina, čaj 1,4,7,8,11 

Polévka drůbeží vývar s domácími nudlemi  1,3,9 

Pečený kuřecí steak s bramborovou kaší, citron    7 

Chléb se sýrovou pomazánkou, ovoce, mléko 1,7 

Žitánkový chléb s čočkovou pomazánkou, zelenina, čaj 1,7,8,9 

Polévka ze zelených lusků  1,7 

Bramborové špalíčky s masovou směsí, kysané zelí  1,3,8 

Šlehaný lázeňský krém, piškoty, ovoce, mléko 1,7,8 

8. – 12. března 

 



 

 

Sládkův chléb s máslem a ředkvičkou, mléko 1,7,8,11 

Polévka květáková s vejci   1,3,7 

Pečená mořská štika s černou čočkou beluga na zelenince  1,4,7,9 

Cornflakes s mlékem, ovoce, čaj 1,7,8,11 

Chléb s květákovou pomazánkou, ovoce , mléko 1,7 

Polévka hovězí vývar s kapustičkami   9 

Sekaná pečeně s majoránkou, bramborová kaše, salát  1,3,5,6,7,8,11 

Křehký chléb s pomazánkou z pečených paprik a pažitky, zelenina, čaj 1,7 

Domácí moučník, ovoce, kakao 1,3,7 

Polévka hrstková  1,9 

Pečené kuřecí stehenní maso na těstovinách linguine se zeleninou  1,3,7 

Žitánkový chléb s budapešťskou pomazánkou, zelenina, čaj 1,6,7,8,9 

Sojový rohlík s rybí pomazánkou, ovoce, mléko 1,4,6,7 

Polévka frankfurtská s bramborem   1,7 

Francouzské brambory zapečené s vajíčkem, salát  3,7 

Sládkův chléb s hráškovo-mrkvovou pomazánkou, zelenina, čaj 1,3,7,8 

 

Rohlík s pomazánkovým máslem, ovoce, čaj 1,7 

Polévka špenátová s krutony  1,3,7,8 

Marinované kuřecí maso, vařené brambory, dresink  7,10 

Chléb s vajíčkovo-sýrovou pomazánkou, zelenina, mléko 1,3,7 

15. – 19. března 



 

 

Chléb s bylinkovým máslem, ovoce, mléko 1,7,11 

Polévka kmínová s vejci  1,3,7,9 

Dukátové buchtičky s vanilkovým krémem  1,3,7,8 

Houska s máslem a plátkovým sýrem, zelenina, čaj 1,7,11 

Sládkův chléb s celerovou pomazánkou s jablky, čaj 1,7,8,9,11 

Polévka čočková   1,3,7,9 

Debrecínský guláš s houskovým knedlíkem   1,3,7,8  

Křehký chléb s pomazánkou ze sardinek, zelenina, mléko 1,4,7 

Sojový rohlík s drožďovou pomazánkou, zelenina, mléko 1,3,6,7 

Polévka na paprice s hlívou ústřičnou   1,7 

Králík na divoko s dušenou rýží   1,7,9 

Vanilkový pudink, piškoty, ovoce, čaj 1,7 

Chléb s fazolovou pomazánkou, zelenina, čaj 1,7,9 

Polévka drůbeží vývar s nudlemi 1,3,9 

Pečená kuřecí prsíčka se zeleninovým kuskusem, coleslaw  1,7 

Houska s máslem a šunkou, ovoce, mléko 1,7,11 

Rýžová kaše s ovocem, čaj 1,7 

Polévka zelná slovenská 1,7 

Špagety s omáčkou z čerstvých rajčat s bazalkou, sýr  1,3,7 

Žitánkový chléb s cuketovou pomazánkou, zelenina, mléko 1,7,8 

22. – 26. března 



 

 

Chléb s máslem a džemem, zelenina, mléko 1,7 

Polévka rajská s těstovinovou rýží   1,7,9 

Maďarský vepřový guláš, houskový knedlík 1,3,7,8 

Houska se sýrovou pomazánkou, ovoce, čaj 1,7,11 

Sládkův chléb s tzatziki pomazánkou, ovoce, čaj 1,7,8,11 

Polévka hovězí vývar s domácími nudlemi   1,3,9 

Pečená tilápie se zeleninovým bulgurem, salát  1,4,7,9 

Křehký chléb s cizrnovou pomazánkou a mrkví, mléko 1,7,9 

Domácí moučník, ovoce, kakao 1,7 

Polévka gulášová    1,7 

Čočka na kyselo se sázeným vejcem, vídeňská cibulka, okurka 1,3,10 

Chléb s pomazánkou z červené řepy, zelenina, čaj 1,7 

Sojový rohlík s vajíčkovou pomazánkou, zelenina, mléko 1,3,6,7 

Polévka fazolová se zeleninou   1,7,9 

Zeleninové rizoto sypané sýrem, salát   7,9 

Žitánkový chléb s brokolicovou pomazánkou, ovoce, čaj 1,7,8 

Státní Svátek 

Velký Pátek 

29.března - 2.dubna 


