
 

 

Houska s lučinou, zelenina, mléko 1,7 

Polévka zeleninová 1,7,9 

Mexická vepřová pánev s dušenou rýží 1,3,6,7,8,9,13 

Cereálie s mlékem, ovoce, čaj 1,7,11 

 

Křehký chléb s brokolicovou pomazánkou, čaj 1,7 

Polévka česneková s kroupami 1,7,9 

Zapečené těstoviny se šunkou a vajíčkem, okurka 1,3,7 

Podještědský chléb se sýrovou pomazánkou, zelenina, mléko 1,7 

Domácí moučník, ovoce, kakao 1,3,7 

Polévka hrášková krémová 1,7 

Staročeský hovězí guláš s houskovým knedlíkem 1,3,7,8,12 

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

Podještědský chléb s pomazánkou z pórku a vařeného vajíčka, čaj 1,3,7 

Polévka drůbeží vývar s domácími nudlemi 1,3,9 

Přírodní kuřecí prsní řízek, bramborová kaše, salátová okurka 7 

Chléb s mrkvovou pomazánkou, zelenina, mléko 1,7 

Dalamánek s tuňákovou pomazánkou, zelenina, čaj 1,4,7 

Polévka ze zelených lusků 1,7 

Pečená tilápie na těstovinách s bylinkovým pestem, salát 1,4,7 

Vanilkový puding, ovocná tyčinka, mléko 1,7 

 

6. – 10. března 



 

 

Rohlík s pomazánkovým máslem, zelenina, mléko 1,7 

Polévka květáková s vejci 1,3,7 

Krupicová kaše s čoko sypáním, přelitá máslem 1,7 

Žitný chléb s bylinkovým tvarohem, ovoce, čaj 1,7,11 

Chléb s máslem a vařeným vejcem, zelenina, čaj 1,3,7 

Polévka hovězí vývar s kapustičkami 9 

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

Podještědský chléb s paprikovou pomazánkou, mléko 1,7 

Vícezrnný rohlík s masovým krémem, zelenina, čaj 1,7 

Polévka hrstková  1,7,9 

Srbské rizoto s vepřovým masem sypané sýrem, červená řepa 7 

Žitný chléb s hráškovo-mrkvovou pomazánkou, mléko 1,7,9 

Křehký chléb s rozhuda pomazánkou, zelenina, čaj 1,7 

Polévka frankfurtská s těstovinovou rýží 1,7 

Francouzské brambory zapečené s vajíčkem, salát 3,7 

Chléb s bylinkovým máslem, ovoce, mléko 1,7 

Podještědský chléb s rybí pomazánkou a pažitkou, zelenina, čaj 1,4,7 

Polévka rybí s krutony 1,4,7,9 

Masové kuličky v rajské omáčce s kolínkami 1,3,5,6,7,8,9,11 

Kaše z ovesných vloček s jablky a rozinkami, mléko 1,7 

13. – 17. března 



 

 

Podještědský chléb s marmeládovým máslem, ovoce, mléko 1,7 

Polévka kmínová s vejci 1,3,7,9 

Pražská vepřová pečeně s dušenou rýží 1,3 

Houska s taveným sýrem, zelenina, čaj 1,7,11 

Chléb s ředkvičkovou pomazánkou, zelenina, čaj 1,7 

Polévka čočková 1,7,9 

Zapečené rybí filé s bylinkovým bramborem, kompot 3,4,7 

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

Vaječné muffiny se zeleninou, ovoce, čaj 7 

Polévka na paprice s hlívou ústřičnou 1,7 

Masové kuličky v omáčce na smetaně, těstoviny spirálky 1,3,5,6,7,8,9,10,11 

Křehký chléb s fazolovou pomazánkou, zelenina, mléko 1,7,9 

Dalamánek s pomazánkou ze sardinek, zelenina, čaj 1,4,7 

Polévka drůbeží vývar s nudlemi 1,9 

Krůtí stehenní steak se zeleninovým kuskusem, salát coleslaw  1,7,10 

Podještědský chléb s budapešťskou pomazánkou, mléko 1,7 

Rýžová kaše s ovocem, ovoce, čaj 7 

Polévka zelná slovenská 1,7 

Slepice na paprice s dušenou rýží 1,7 

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

20. – 24. března 



 

 

Chléb s pažitkovým tvarohem, zelenina, mléko 1,7 

Polévka rajská s těstovinovou rýží 1,7,9 

Rýžová kaše s vanilkovým krémem a jahodami 1,3,7,8 

Rohlík s máslem a plátkovým sýrem, ovoce, čaj 1,7 

Podještědský chléb s celerovou pomazánkou s jablky, čaj 1,7,9 

Polévka hovězí vývar s domácími nudlemi 1,9 

Těstoviny tagliatelle ve smetanové omáčce se šunkou sypané sýrem 1,7 

Chléb se špenátovou pomazánkou, zelenina, mléko 1,7 

Vícezrnný rohlík s pomazánkou ze šprotů, ovoce, mléko 1,4,7 

Polévka gulášová 1,7 

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

Žitný chléb s cizrnovou pomazánkou s mrkví, čaj 1,7,9 

Chléb s květákovou pomazánkou, čaj 1,7 

Polévka fazolová se zeleninou 1,7,9 

Zeleninové rizoto na bílém víně sypané sýrem, kompot 7,9,12 

Podještědský chléb s pomazánkou z vepřového masa, zelenina, mléko 1,7 

Bircher muesli s ovocem, ovoce, čaj 7 

Polévka z karamelizovaného celeru 7,9  

Boloňské špagety sypané sýrem 1,7,9 

Křehký chléb s vajíčkovou pomazánkou a sýrem, zelenina, mléko 1,3,7 

27. – 31. března 
 


