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přes.ran rohlík, pomazánkové máslo, strouhaný eidam, zelenina, mléko
polévka kapustová
oběd 1 kuřecí perkelt po maďarsku, bramborové špecle, voda, mošt
oběd 2 oběd 2
svač.odp. chléb, ovocné máslo, kakao, ovoce
pitný rež ovocný čaj

přes.ran chléb, tvarohová pomazánka, mrkev, mléko
polévka cizrnová
oběd 1 dukátové buchtičky s krémem, ovoce, bílá káva, voda
oběd 2 hovězí pečeně na houbách, rýže, ovoce, čaj se sirupem
svač.odp. obložený chléb s vajíčkem, rajče, čaj černý
pitný rež čaj se sirupem

přes.ran rýžová kaše s ovocným pyré, kakao, ovoce
polévka zeleninová s rýží
oběd 1 špagety s mletým masem sypané sýrem, džus, voda
oběd 2 vepřová kýta na česneku, brambory, rajčatovo-paprikový salát, mléko
svač.odp. chléb, masová pomazánka, zelenina, čaj s citrónem
pitný rež džus

přes.ran chléb aroma, pomazánka z olejovek, paprika, čaj se sirupem
polévka hovězí s těstovinou
oběd 1 květákové placičky, brambory, mrkvový salát s ananasem, ochucené mléko, voda
oběd 2 zeleninový talíř s jogurtovým dresingem, celozrnné pečivo, voda s ovocným sirupem
svač.odp. kaiserka, sojová pomazánka, rajče, čaj se sirupem
pitný rež voda s ovocným sirupem

přes.ran tvarohový krém s ovocem a piškoty, čaj se sirupem,
polévka zeleninová s kroupami
oběd 1 vepřová kýta po selsku, dušený špenát, bramborový knedík, ovoce, mošt, voda
oběd 2 kuřecí prsa se brokolicovým přelivem (tavený sýr, smetana), brambory, ovoce /ZŠ+C/, mléko
svač.odp. selský rohlík, pomazánkové máslo, strouhaná mrkev, čaj černý
pitný rež mošt

přes.ran chléb, pomazánka z ryb. v tomatě, paprika, vitakáva
polévka zeleninová se smaženým hráškem
oběd 1 pečený karbenátek, čočka se zeleninou, kyselá okurka, ovoce, voda se sirupem, voda
oběd 2 kuřecí prsa na bazalce, těstoviny, mléko, ovoce,
svač.odp. chléb, pomazánkové máslo, plátkový sýr, mrkev, čaj ovocný
pitný rež čaj ovocný

přes.ran chléb, vaječná pomazánka, rajče, čaj se sirupem
polévka pórková s vejci
oběd 1 vepřová kýta pečená, dušená mrkev, brambor, moučník, džus, voda
oběd 2 cikánská hovězí pečeně (paprika, steril.okurky, mrkev), rýže, moučník, čaj se sirupem
svač.odp. moučník, kakao
pitný rež džus
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přes.ran zakysaná smetana s banánem, čaj se sirupem
polévka s kápáním a zeleninou
oběd 1 Hovězí maso vařené, rajská omáčka, těstoviny, ovoce, voda s ovocným sirupem, voda
oběd 2 zeleninové lečo s vejci, brambory, ovoce, ochucené mléko
svač.odp. dalamánek, pomazánka fazolová, rajče, bílá káva
pitný rež ovocný čaj

přes.ran chléb selský, pomazánkové máslo, šunka, paprika, čaj ovocný
polévka gulášová s bramborem
oběd 1 pečné rybí filé na másle, bramborová kaše, okurkový salát s rajčaty, ovocný čaj, voda
oběd 2 bulgurové rizoto se zeleninou (bezmasé), okurkový salát s rajčaty, mléko
svač.odp. cereální kuličky s mlékem, ovoce
pitný rež mošt

přes.ran Bageta, sýrová pomazánka s celerem, okurka, mléko
polévka hrachová
oběd 1 pečené kuřecí stehno po lačnovsku (ml.paprika), rýže, zelný salát z červenou řepou, mošt,

voda
oběd 2 vepřová přírodní pečeně, těstoviny, zelný salát z červenou řepou, ochucené mléko
svač.odp. chléb Aroma, pomazánka tvarohová s ajvarem, rajče, čaj s citrónem
pitný rež mošt

přes.ran chléb, pomazánka z taveného sýra, okurka, mléko
polévka čočková
oběd 1 rizoto z vepřového masa, sýr, salát ze steril. zeleniny, ovocný jogurt /ZŠ+C/, ovocný nápoj,

voda
oběd 2 nudlový salát se šunkou a žampióny, ovocný jogurt /ZŠ+C/, mléko
svač.odp. rohlík, ovocný jogurt, ovoce, mléko
pitný rež čaj ovocný

přes.ran rohlík, pomazánka česneková s jablky, čaj s citronem, ovoce
polévka zeleninová s játrovou rýží
oběd 1 halušky se zelím - bezmasé, ovoce, džus, voda
oběd 2 bulgur s ovocem sypaný strouhaným tvarohem, ovoce, ochucené mléko
svač.odp. chléb selský, pomazánkové máslo, rajče, ovocný čaj
pitný rež džus

přes.ran vánočka, bílá káva, ovoce
polévka vločková s brambory a zeleninou
oběd 1 vepřová kýta na paprice, těstoviny, čaj s medem, voda
oběd 2 rybí filé na smetaně /žampióny/, brambory, míchaný zeleninový salát, mléko
svač.odp. chléb Aroma, tuňáková pomazánka, zelenina, čaj se sirupem
pitný rež čaj se sirupem

přes.ran kaiserka, pomazánka mrkvová, okurka, mléko
polévka květáková
oběd 1 kuřecí plátek na bylinkách, brambor, zelný salát s mrkví, čaj se sirupem, voda
oběd 2 vepřová játra na cibulce, rýže, zelný salát s mrkví, ochucené mléko
svač.odp. chléb, cizrnová pomazánka, rajče, čaj ovocný
pitný rež voda s citronem
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přes.ran selský dalamánek strouhaným sýrem, paprika, čaj ovocný
polévka barevná s pohankou
oběd 1 hovězí guláš, houskový, celozrnný knedlík, ovoce, čaj se sirupem, voda
oběd 2 kuřecí prsa na tymiánu, brambory, ovoce, mléko,
svač.odp. chléb, tresčí pomazánka, paprika, mléko
pitný rež ovocný čaj

přes.ran rohlík, pomazánka vitamínová, okurka, mléko
polévka drožďová s ovesnými vločkami
oběd 1 kuřecí kousky na čínský způsob /paprika, pórek/, rýže, ovoce, mošt, voda
oběd 2 zapečené těstoviny s uzeným masem, steril.okurka, ovoce, mléko
svač.odp. pudink s ovocem, čaj s citrónem
pitný rež mošt

přes.ran chléb, masová pomazánka z kuřecího masa, rajče, mléko
polévka zelná s paprikou a bramborem
oběd 1 rybí filé s teplou zeleninkou, brambor, ochucené mléko, voda
oběd 2 hovězí pečeně znojemská, rýže, čaj se sirupem,
svač.odp. chléb Aroma, kapiová pomazánka, mrkev, čaj se sirupem
pitný rež čaj se sirupem

přes.ran houska, šlehaný tvaroh, ovoce, čaj ovocný
polévka drůbeží polévka se zeleninou a rýží
oběd 1 bramborové šišky s mákem, ovocná tyčinka, voda s ovocným sirupem, voda
oběd 2 zapečené vepřové maso po švýcarsku (smetana, eidam), rýže, ovocná tyčinka, ochucené

mléko
svač.odp. chléb, vaječná pomazánka s pórkem, okurka, mléko
pitný rež džus

přes.ran chléb selský, pomazánka z krabích tyčinek, zelenina, bílá kava
polévka krupicová s vejcem
oběd 1 pečená vepřová kýta, hrachová kaše, salát ze steril. zelí, čaj se sirupem, voda
oběd 2 kapustové karbanátky s ovesnými vločkami - bezmasé, brambor, barevný zelný salát, mléko
svač.odp. chléb, drožďová pomazánka s ovesnými vločkami, rajče, ovocný čaj
pitný rež ovocný čaj

přes.ran závin jablečný, kakao, ovoce
polévka jarní zeleninová
oběd 1 pečená sekaná, bramborová kaše, zelný salát s koprem, voda se sirupem, voda
oběd 2 bulgur se špenátem a kuřecím masem, salát ze steril. zelí, ochucené mléko
svač.odp. chléb s pomazánkovým máslem, rajče, čaj s citrónem
pitný rež čaj s citrónem
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