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St  1.2. svač.ZŠ Ovocný jogurt, loupák, ovoce
polévka Hrachová polévka s osmaženou houskou
oběd 1 Vepřový řízek na žampionech, těstoviny
oběd 2 Bramborové šišky s mákem

nápoj Kakao, ovocný čaj, Linie, ovoce
Čt  2.2. svač.ZŠ Houska, šunková pěna, zelenina, ovoce

polévka Hovězí polévka s bulgurem
oběd 1 Rizoto z vepřového masa, červená řepa
oběd 2 Bramboráky, sterilované zelí

nápoj Ochucené mléko, čaj, Redmax
Pá  3.2. polévka Hovězí polévka s těstovinami

oběd 1 Holandský řízek, bramborová kaše, zelný salát s mrkví
nápoj Ovocná šťáva

Po  6.2. svač.ZŠ Houska s pomazánkovým máslem, šunka, zelenina, ovoce
polévka Fazolová polévka
oběd 1 Kuřecí maso na paprice, těstoviny
oběd 2 Omeleta se šunkou a hráškem, brambor, sterilovaný zeleninový salát

nápoj Ochucené mléko, ovocný čaj, Linie, ovoce
Út  7.2. svač.ZŠ Selský rohlík, pomazánka z eidamu, zelenina, ovoce

polévka Hovězí polévka se sýrovým kapáním
oběd 1 Rybí prsty smažené, bramborová kaše, rajčatový salát
oběd 2 Cikánská hovězí pečeně, rýže

nápoj Ovocné mléko, 100% džus, čaj
St  8.2. svač.ZŠ Tvarohový dezert, loupák, ovoce

polévka Pórková polévka s vejci
oběd 1 Špagety s vepřovým masem, sýr, červená řepa
oběd 2 Hovězí maso vařené, křenová omáčka, houskový knedlík

nápoj Ochucené mléko, ovocný čaj, citronová šťáva, ovoce
Čt  9.2. svač.ZŠ Rohlík, tavený sýr, zelenina, ovoce

polévka Hovězí polévka se smaženým hráškem
oběd 1 Vepřové výpečky, hrachová kaše,  okurek
oběd 2 Kuřecí maso po čínsku, rýžové nudle

nápoj Mléko, ovocný čaj, Redmax, ovoce
Pá  10.2. svač.ZŠ Chléb, pomazánkové máslo, vařené vejce, zelenina, ovoce

polévka Frankfurtská polévka
oběd 1 Jitrnicový prejt, brambor, kysané zelí
oběd 2 Těstovinoví motýlci s tvarohem a jahodami / borůvkami

nápoj Bílá káva, čaj s citronem, linie, ovoce
Po  13.2. svač.ZŠ Rohlík s taveným sýrem, šunka, zelenina, ovoce

polévka Polévka z rybího filé
oběd 1 Vepřová pečeně, brambor, dušený špenát
oběd 2 Zapečené penne s tuňákem, sterilované zelí

nápoj Ochucené mléko, ovocný čaj,  Redmax, ovoce
Út  14.2. svač.ZŠ Chléb, pomazánka z tuňáka, zelenina, ovoce

polévka Hovězí polévka s kuskusem
oběd 1 Hovězí guláš, houskový knedlík
oběd 2 Květák jako mozeček, brambor, zelenina

nápoj Ovocné mléko, čaj s citronem, Linie, ovoce
St  15.2. svač.ZŠ Ovocný jogurt, loupák, ovoce

polévka Polévka z kysaného zelí
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oběd 1 Kuřecí stehno pečené, brambor, okurkový salát se zakysanou smetanou
oběd 2 Vepřový kotlet s hlívou ústřičnou, rýže, okurkový salát

nápoj Mléko, čaj se sirupem, 100% džus
Čt  16.2. svač.ZŠ Selský rohlík, pomazánkové máslo s bylinkami, strouhaný sýr, zelenina, ovoce

polévka Hovězí polévka z vaječné jíšky
oběd 1 Masové kuličky v rajské omáčce, těstoviny
oběd 2 Krůtí játra na roštu, brambor / americké brambory, tatarská omáčka

nápoj Ovocné mléko, ovocný čaj, Redmax, ovoce
Pá  17.2. svač.ZŠ Houska, tavený sýr, zelenina, ovoce

polévka Hovězí polévka s domácími nudlemi
oběd 1 Teplá šunka nebo vejce, čočka na kyselo, okurek
oběd 2 Langoše s kečupem a sýrem

nápoj Kakao, ovocný čaj, rozpustný čaj, ovoce
Po  20.2. polévka Krupicová polévka s vejcem

oběd 1 Vepřová kýta na debrecínský způsob, těstoviny
nápoj Linie

Út  21.2. polévka Hovězí polévka se šunkovými knedlíčky
oběd 1 Hovězí masíčko s houbovou omáčkou, houskový knedlík

nápoj Ovocná šťáva, ovoce
St  22.2. polévka Francouzská polévka

oběd 1 Smažený kuřecí řízek, brambor, okurkový salát
nápoj Ovocná šťáva

Čt  23.2. polévka Hovězí polévka s rýží a hráškem
oběd 1 Hovězí maso vařené, fazolové lusky na kyselo, brambor

nápoj Linie, ovoce
Pá  24.2. polévka Květáková polévka s vajíčkem

oběd 1 Bramborové halušky s uzeným masem, kysané zelí
nápoj Redmax

Po  27.2. svač.ZŠ Houska, šunková pěna, zelenina, ovoce
polévka Brokolicová polévka s vejcem
oběd 1 Pangasius zapečený se slaninou a sýrem, brambor, jogurtový dresing
oběd 2 Kuřecí maso se sýrovou omáčkou, špagety

nápoj Mléko, čaj s citronem, redmax, ovoce
Út  28.2. svač.ZŠ Dýňová kostka, pomazánkové máslo, strouhaný sýr, zelenina, ovoce

polévka Bramborová polévka s houbami
oběd 1 Hovězí roštěná přírodní, rýže, zelenin. obloha
oběd 2 Nudle s mákem

nápoj Kakao, čaj s citronem, Redmax, ovoce

             Přejeme Vám dobrou chuť!  Změna jídelního lístku vyhrazena!
Informace o množství pokrmu dle zákona 110/97 je k dispozici v kanceláři ŠJ


