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1.čt    drožďová s bramborem    vepřové po italsku, špagety,moučník,čaj,mléko
2.pá s těstovinou                    hradecké koule,1 bram.kaše, kys.okurka, čaj, nápoj
                                                                       2.  brambor, kys.zelí,čaj,nápoj
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5.po kapustová      vepřová roláda,   1. rýže,mrkvový salát s ananasem, čaj, nápoj,mléko
                                                         2. těstoviny, mrkvový salát s ananasem,-"-
6.út  vývar s rýží    vepř.kýta na smetaně,   housk.knedlík,  čaj, nápoj,mléko, ovoce
7.stř   s kapáním       kuř.prsa v nivové om,1.  bram.peč.s česnekem,jogurt, čaj, nápoj
                                                             2.barevné těstoviny,jogurt, čaj, nápoj
8.čt  ragú s bramborem    1.hrach.kaše ,uzená kýta,chléb,rajče,čaj,nápoj,moučník
                                          2. čočka se zelím, uzená kýta,-"-
9.pá maďarská rybí  smaž.vepř.řízek  1. bram.kaše,salát z číns.zelí s fazolemi,čaj,nápoj
                                                          2. bram.salát,-"-
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12.po krupicová s vejcem   husitská směs,1. rýže, čaj nápoj, jogurt
                                                                2.bram.peč., čaj,nápoj, jogurt
13.út  fazolová se zelím   domácí plněné buchty, čaj, mléko ochucené,  ovoce    
14.stř  se šunk.svítkem     frankfurtská kýta,1. těstoviny,čaj, nápoj,ovoce
                                                                   2.housk.knedlík, čaj,nápoj ,ovoce
 15.čt s játrovými knedl.   1. rybí prsty, brambor,  okurk.salát, čaj,mléko
                                          2. rybí filé na másle, brambor, okurk.salát,-"-
16.pá  zeleninová se sýrem hovězí maso pastýřské,1. těstoviny,čaj,nápoj, mléko,ovoce
                                                                                2. rýže, 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
19.po   selská         1. vepřové v kapustě, brambory, čaj, nápoj,jogurt s tvarohem
                                 2.   květákové řízečky se sýrem , brambor,-"-
20.út   rajská s těst.     fazole na kyselo,  párek,  mích.salát,chléb, čaj,nápoj
21.stř  masový krém     1. žemlovka s jablky a tvarohem, čaj, kapucínek
                                      2. krůtí játra na cibulce, rýže,  -"-
22.čt  rybí s jáhlami  bram.knedlíky pl.uz.masem ,kys.zelí , čaj,nápoj,mléko,ovoce            
23.pá z hlávk.zelí       kuře na zelenině ,1.brambor, čaj, nápoj
                                                             2. kuskus,-"-
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
26.po  kedlubnová    smažený sýr , brambor, jogurt.tatarka, čaj,nápoj,mléko
27.út drůbeží s nudlemi     hov.na slanině, 1. rýže, čaj, nápoj, ovoce
                                                                 2.těstoviny, 
28.stř dršťková  1. bram.šišky s mákem, čaj, ochuc.mléko, kompot
                           2. zelenin.rizoto se žampiony, kompot
29.čt  hrachová    filé s rajčaty a bazalkou,1.  brambor.kaše, mích.salát, čaj,nápoj
                                                                 2.brambory, -"-
30.pá s obrázky  myslivecký krůtí guláš 1. těstoviny,čaj, nápoj, ovoce
                                                              2.housk.knedlík,-"-
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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