Jídelní lístek
B Ř E Z E N 2019
Datum
1.3.
4.3.
5.3.

Polévka
kroupová
1,9,12
s těstovinou
1,9,
luštěninová
1,9,12

6.3.

masová 1,9,

7.3.

vločková 1,9

8.3.

kmínová 1,9

1. jídlo
Zapečené šunko-fleky, červená
řepa, čaj, ovoce 1,3,7,9,10
Paprikový lusk, houskový knedlík,
ovocný nápoj, mléko 1,3,7,
Vepřový plátek na másle,
bramborová kaše, okurka, čaj7,9,12
Domácí české buchty s džemem,
mléčný koktejl 1,3,7
Vepřové maso na česneku, špenát,
bramborový knedlík, čaj
Kuřecí nudličky po čínsku,
jasmínová rýže, ovocný nápoj 1,9

11.3.

Jarní prázdniny

12.3.

Jarní prázdniny

13.3.

Jarní prázdniny

14.3.

Jarní prázdniny

15.3.

Jarní prázdniny

18.3.
19.3.
20.3.
21.3.
22.3.

hrachová
1,9,12
bramborová
1,9

Segedínský guláš, houskový
knedlík, čaj, ovoce 1,3,7,12
Čočka na kyselo, párek, cereální
kuličky, čaj 1,6

s vaječnou
jíškou 1,3,9

Přírodní ryba na zelenině, brambor,
mrkvový salát, čaj 4,9

kapustová
1,9,12
vývar
s fridátem 1,9

Bratislavský guláš, těstoviny,
ovocný nápoj mléko 1,9,
Drůbeží rizoto se sýrem, čaj, ovoce
7,9
Vepřová šípková omáčka, rýže
ovocný nápoj 1,9

25.3.

fazolová 1,9,

26.3.

nudlová 1,9

27.3.

zeleninová
1,9

28.3.

cibulačka 1,9

29.3.

skelná
1,3,7,9,12

Pečené kuře, zelí, bramborový
knedlík, čaj 1,3,7,12
Čevabčiči, brambor, obloha, ovocný
nápoj, ovoce 1,3,7,10
Hovězí cikánská pečeně, houskový
knedlík, čaj, mléko 1,3,7,9
Slovenské halušky se zelím a
uzeným, ovocný nápoj, ovoce
1,3,6,7,

2. jídlo
Květákový mozeček, brambor,
čaj 3,9
Lečo, chléb, čaj 1,3
Sladký bulgur s ovocem, čaj 1
Fazolky se slaninou, chléb, čaj
1,9
Bramborové koule sypané
perníkem, čaj
Krabí salát, rohlík, čaj 1,3,4

Salám v těstíčku, brambor, čaj
1,3,6
Bramborový guláš, chléb, čaj 1,9
Špagety s kečupem, čaj 1
Vepřové játra na nudličky, chléb,
čaj 1,9
Těstovinový salát s drůbežím
masem, čaj 1,3
Gnochi se sýrovo-šunkovou
omáčkou, čaj 3,6,7
Bramborové knedlíky s cibulkou,
čaj1,3,
Kuskus s drůbežím masem, čaj
1,9
Koprová omáčka, brambor,
čaj1,7
Drůbeží sekaná, brambor, čaj

Pokrmy obsahují alergeny a seznam najdete na stránkách naší školy jídlo je určeno
k okamžité spotřebě.

