
 

 

 

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

Polévka brokolicová 1,7 

Vepřové maso po myslivecku s dušenou rýží 1,7,9,10 

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

 

Chléb s budapešťskou pomazánkou, zelenina, čaj 1,7 

Polévka luštěninová 1,7,9 

Filet z mořského okounka, bramborová kaše, salát 4,7 

Žitný chléb s drůbeží pomazánkou, ovoce, mléko 1,7 

 

Podještědský chléb s medovým máslem, ovoce, čaj 1,7 

Polévka s hlívou ústřičnou na paprice 1,7 

Vaječná omeleta se šunkou, rajčatový bulgur 1,3 

Dalamánek s rozhuda pomazánkou, zelenina, mléko 1,7,11 

 

Chléb s vajíčkovou pomazánkou a pažitkou, zelenina, čaj 1,3,7 

Polévka hovězí vývar s domácími noky 1,3,9 

Hovězí španělské ptáčky rozstřelené s dušenou rýží 1,3,10 

Křehký chléb s hráškovo-mrkvovou pomazánkou, ovoce, mléko 1,7,9 

 

Jáhlová kaše s hruškou, ovoce, čaj 1,7 

Polévka kulajda 1,3,7 

Květákový mozeček s vařeným bramborem, rajče 3 

Žitný chléb s pomazánkou ze šprotů, zelenina, mléko 1,4,7 

2. – 6. ledna 



 

 

 

Chléb s lučinou, zelenina, mléko 1,7 

Polévka vločková 1,7,9 

Krupicová kaše sypané kakaovým cukrem, ovoce 1,7 

Rohlík s pomazánkovým máslem, ovoce, čaj 1,7 

 

Žitný chléb s ředkvičkovou pomazánkou, zelenina, čaj 1,7 

Polévka risi - bisi 9 

Sázené vejce s čočkou na kyselo, cibulka, okurka 1,10 

Podještědský chléb s pomazánkou z cizrny a mrkve, mléko 1,7,9 

 

Chléb s celerovou pomazánkou a pažitkou, zelenina, čaj 1,7,9 

Polévka hráškový krém 1,7 

Drůbeží maso na kari s kokosovým mlékem, dušená rýže 1,7 

Křehký chléb s tuňákovou pomazánkou, ovoce, mléko 1,4,7 

 

Podještědský chléb s pomazánkou z pečeného masa, ovoce, čaj 1,7 

Polévka silný zeleninový vývar 7,9 

Staročeský hovězí guláš s houskovým knedlíkem 1,3,7,8 

Vaječné muffiny se zeleninou, zelenina, mléko 1,3,9 

 

Ovocný jogurt, ovocná tyčinka, čaj 1 

Polévka ruský boršč 1,7,9 

Přírodní kuřecí prsní řízek, vařený brambor, okurka 1,3,5,6,7,8,11 

Žitný chléb s brokolicovou pomazánkou, zelenina, mléko 1,7 

 

9. – 13. ledna 



 

 

 

Houska s marmeládovým máslem, ovoce, mléko 1,7 

Polévka hovězí vývar s kapustičkami 9 

Asijská restovaná rýže s vajíčkem a zeleninou 1,3,4,5,6,7,8,9,11,13 

Žitný chléb s pažitkovým tvarohem, zelenina, čaj 1,7 

 

Křehký chléb s cuketovou pomazánkou, ovoce, mléko 1,7 

Polévka drůbeží vývar s písmenky 1,9 

Sekaná pečeně s bramborovou kaší, salát 1,3,5,6,7,8,11 

Chléb s drožďovou pomazánkou, zelenina, čaj 1,3,7 

 

Domácí moučník, ovoce, kakao 1,3,7 

Polévka fazolová 1,7,9 

Pečené kuře s omáčkou z čerstvých paprik, dušená rýže 1 

Dalamánek se špenátovou pomazánkou, čaj 1,7,11 

 

Žitný chléb s rybí pomazánkou, ovoce, mléko 1,4,7 

Polévka rajská s rýží 1,7,9 

Zeleninové lasagne zapečené 1,7,9 

Chléb s tzatziki pomazánkou, zelenina, čaj 1,7 

 

 
Bircher muesli s ovocem, ovoce, mléko 1,7 

Polévka česneková s kroupami 1,9 

Přírodní kuřecí plátek s řepou na smetaně, dušená rýže 1,7,10 

Podještědský chléb s luštěninovou pomazánkou, zelenina, čaj 1,7,9 

 

16. – 20. ledna 



 

 

Podještědský chléb s taveným sýrem, ovoce, mléko 1,7 

Polévka bramborová 1,7,9 

Selská vepřová pečeně, bramborový knedlík, kysané zelí 1,3,6,7,8,11 

Rohlík s bylinkovým máslem, zelenina, čaj 1,7 

Dalamánek s vepřovou pomazánkou, zelenina, mléko 1,7,11 

Polévka krém z karamelizovaného celeru 7,9 

Sázená vajíčka na fazolích v tomatové omáčce 1,3 

Chléb s ředkvičkovou pomazánkou, čaj 1,7 

 

Žitný chléb s vajíčkovou pomazánkou, ovoce, mléko 1,3,7 

Polévka hovězí vývar s bulgurem 1,9 

Domácí špagety s omáčkou z čerstvých rajčat s bazalkou, sýr 1,7 

Podještědský chléb s pomazánkou z červené čočky, zelenina, čaj 1,7,9 

 

Křehký chléb s paprikovou pomazánkou, ovoce, mléko 1,7 

Polévka moravská zelňačka 1,7 

Přírodní rybí filé, bramborová kaše, salát 4,7 

Chléb s drožďovou pomazánkou, zelenina, čaj 1,3,7 

 

Šlehaný tvaroh, ovocná srdíčka, čaj 1,7 

Polévka čočková 1,7,9 

Masové kuličky v rajské omáčce, domácí kolínka 1,3,5,6,7,8,9,11,12 

Žitný chléb s pomazánkou ze šprotů, zelenina, mléko 1,4,7 

 

23. – 27. ledna 



 

 

 

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

Polévka zeleninová 1,7,9 

Krůtí paprikáš s dušenou rýží 1,7  

Chléb s bylinkovým tvarohem, zelenina, mléko 1,7 

 

Žitný chléb s hráškovou pomazánkou, zelenina, čaj 1,7,9 

Polévka hovězí vývar s bulgurem 1,9 

Těstoviny tagliatelle se smetanový špenátem na česneku 1,7 

Houska s tvarohovou pomazánkou, ovoce, mléko 1,7 

 

 

Dalamánek s vajíčkovou pomazánkou a jarní cibulkou, zelenina, čaj 1,3,7,11 

Polévka orientální cizrnový krém 7 

Pečená tilápie s černou čočkou na zelenince, salát 4,7 

Podještědský chléb s masovým krémem, ovoce, mléko 1,7 

 

Žitný chléb se sardinkovou pomazánkou, zelenina, čaj 1,4,7 

Polévka frankfurtská s bramborem 1,7 

Kuřecí stehenní steak, zeleninový kuskus, salát 1,7 

Chléb s kedlubnovou pomazánkou, mléko 1,7 

 

Rýžová kaše se švestkami, ovoce, čaj 7 

Polévka silný zeleninový vývar 7,9 

Boloňské špagety sypané sýrem 1,7,9 

Podještědský chléb se zeleninovou pomazánkou, mléko 1,7,9 

 

30.1. – 3.2. 


