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             1. 2.                   Polévka česneková s bramborem   3,7,9,12 

                            1         Segedínský guláš, karlovarský knedlík, ovoce, čaj tropic  1d,3,7,12    

                            2         Jitrnicový-jelítkový prejt, brambory, zelí kysané, ovoce, čaj tropic   1,12    
             2. 2.                   Polévka fazolová se zeleninou   1,7,9,12 

                            1.        Čínská směs s kuřecím masem, rýže, zeleninový salát, mošt   5,9,12           

                            2         Hovězí v zelenině,, brambory, zeleninový salát, mošt   1,12 
             3. 2.                   Pololetní prázdniny 

             -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

             6. 2.                   Polévka drůbková s těstovinou   1,3,7,9,12 
                           1          Dukátové buchtičky s vanilkovým krémem, ovoce, čaj citronový   1a,3,7 

                           2          Hrachová kaše, vepřové kostky, sterilovaný okurek, chléb, ovoce, čaj citronový   1,12 

             7. 2.                   Frankfurtská polévka  zeleninová   1b,7,9,12    
                           1          Vepřový plátek na kari, rýže, zeleninový salát, džus  12 

                           2          Masové koule se sýrem, brambory, zeleninový salát, džus   1,3,7,12 

              8. 2.                   Polévka z vaječné jíšky   1a,3,7,9,12 
                           1          Krůtí paprikáš, houskový knedlík, jogurt, čaj fruit   1,7,12 

                           2          Kapusta, vepřové výpečky, brambory, jogurt, čaj fruit   1,7,12 

           .  9. 2.                  Polévka z míchaných luštěnin   1d,7,9,12    
                           1           Vepřová kýta dušená, těstovina, zeleninový salát, mošt   1,12 

                           2           Rybí filet s bylinkami, bramborová kaše, zeleninový salát, mošt   4,7,12 

            10. 2.                   Polévka bramborová s paprikou   1,7,12 
                           1           Zeleninový salát se šunkou a sýrem, cereální pečivo, ovoce, čaj lesní směs   7,11 

                           2           Maďarský tokáň, bramborové spätzle, ovoce, čaj lesní směs   1,12 

           ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
            13. 2.                   Polévka pohanková s játrovými knedlíčky   1g,3,7,9,12 

                           1           Lilek plněný kuskusem na listovém salátu, ovoce, čaj s citronem   1c,6,7,12 

                           2           Francouzské brambory, zeleninový salát, ovoce, čaj s citronem   3,12 
            14. 2.                   Polévka krupicová s cibulí   1e,3,7,9,12 

                           1          Florentinská játra, brambory, zeleninový salát, džus   1a,12 

                           2           Hovězí na leču, rýže, zeleninový salát, džus   1a,12 
            15. 2.                   Polévka pórková s drožďovými knedlíčky   1b,3,7,12 

                           1           Kuře na zelí, bramborový knedlík, ovoce, nápoj malina   1,7,12 

                           1           Houbový guláš s červenou fazolí a bramborem, pečivo, ovoce, nápoj malina   1a,12 
            16. 2.                   Polévka hrachová s opraženou zavářkou   1b,7,12 

                           1           Štěpánská sekaná, brambory, zeleninový salát, , mošt   1a,3,7,12 

                           2           Rizoto s vepřovým masem, strouhaný sýr, zeleninový salát, , mošt   7,9 
            17. 2.                   Polévka kedlubnová se zelenou petrželkou   1,7,12 

                           1            Krůtí ragú, těstovina, cereální sušenka, nápoj hruška   1,7 

                           2           Pangasius po PROVENSÁLSKU, bramborová kaše, zeleninová obloha, cereální sušenka, nápoj hruška   4,7,12 
           -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

           20. 2.                   Rybí polévka s krutony  1,4,7,9,12 

                          1           Pečené kuře, brambory, ovocná mísa, nápoj mandarinka   7,12 
                          2           Krupicová kaše, granko, ovocná mísa, nápoj mandarinka   1,7 

           21. 2.                   Polévka drožďová se zeleninou   1b,3,7,9,12 

                          1           Marinovaný vepřový plátek, brambory, zeleninový salát, džus   7,12 
                          2           Hrášek po benátsku, těstovina, zeleninový salát, džus  1,12   

.          22. 2.                    Polévka houbová s kapáním   1,3,7,9,12 
                          1            Hovězí ala zvěřina, špaldový knedlík, ovoce, nápoj brusinka   1e,3,7,9,10,12 

                          2            Čevabčiči, cibule, hořčice, brambory, ovoce, nápoj brusinka   1a,3,7,10,12  

           23. 2                     Polévka rajská s ovesnými vločkami   1e,7,12 
                          1            Fazolový guláš, chléb, smetanový krém, čaj lesní směs   1,12 

                          2            Vepřová kotleta, barevná zelenina na másle, brambory, smetanový krém, čaj lesní směs   7,12 

           24. 2.                    Polévka čočková s kroupami  1c,7,9,12 
                          1            Vepřová kýta po staročesku, rýže, zeleninový salát, mošt   1,7,12  

                          2            Rybí plátek na česneku, bramborová kaše, zeleninový salát, mošt   4,7,12                     

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
           27. 2.                   Polévka zeleninová s krupicí   1a,7,9,12 

                         1            Fazolové lusky na smetaně s koprem, vejce, brambory, ovoce, nápoj mango   1a,3,7,12 

                         2            Střapáčci se zelím, vepřové výpečky, ovoce, nápoj mango   1,3,12 
           28, 2.                   Polévka chlebová   1,7,9,12 

                         1            Špagety po boloňsku, strouhaný sýr, ovocné pyré, džus   1a,3,7,12 

                         2            Krůtí plátek s hořčicovou omáčkou, brambory, ovocné pyré, džus   7,9.12 
 

 

 
 

Změna jídelního lístku vyhrazena 

Hmotnost porce odpovídá školním normám podle stanovených koecifientů. Při výdeji k dispozici pitná voda. 
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