Jídelní lístek
Č E R V E N 2019
Datum

Polévka

3.6.

masová 1,9

4.6.

nudlová 1,9,

5.6.
6.6.

Zeleninový
vývar s
kuskusem 1,9
fazolová
1,9,12

7.6.

s kapáním
1,3,7,9

10.6.

zeleninová
1,9

11.6.

rajská 1,9

12.6.

kmínová 9

13.6.

krupicová 1,9

14.6.

s těstovinou
1,9

17.6.

vločková 1,9

18.6.
19.6.
20.6.

luštěninová
1,9,12
bramborová
1,9,12
vývar se
smaženým
hráškem 1,9

21.6.

kroupová1,9

24.6.

s kuskusem
1,9

25.6.
26.6.
27.6
28.6.

1. jídlo
Šišky s mákem, mléčný koktejl
1,3,7,
Vepřové ledvinky na cibulce, rýže,
čaj, ovoce 1,9,12
Hrachová kaše, vejce, červená řepa,
ovocný nápoj 1,3,7,9,10
Hovězí maso na divoko, houskový
knedlík, čaj, mléko 1,3, 7 ,9
Vepřový plátek na kmíně,
zadělávaná zelenina, brambor, čaj
1,9
Kuře na paprice, houskový knedlík,
ovocný nápoj, ovoce 1,3,9
Smažená ryba, brambor, mrkvový
salát, čaj 1,4,7
Boloňské špagety se sýrem, ovocný
nápoj 1,7
Vepřové výpečky, bramborový
knedlík, zelí, čaj 1,3,9,12
Pečené kuřecí maso, jasmínová
rýže, ovocný nápoj, mléko 1,7,9
Zapečené šunka fleky, čalamáda,
čaj, ovoce 1,3,6,7,9,10
Maďarský guláš, těstoviny, ovocný
nápoj, mléko 1,7,9,12
Drůbeží sekaná, bramborová kaše,
okurka, čaj 7

2. jídlo
Brambory s tvarohem, čaj 7
Vajíčkový salát, rohlík, čaj 1,3,10
Halušky se zelím, čaj 1,3,12
Sladký bulgur s ovocem, čaj
Lazaně se špenátem, čaj 1,7
Drůbeží maso s kuskusem a
ananasem, čaj 1
Masová řezanka, chléb, čaj 1,9
Domácí buchty, mléčný koktejl
1,3,7
Bramborový knedlík s cibulkou,
čaj 1,3,
Játra na roštu, chléb, čaj 1,9
Zeleninové lečo, chléb, čaj 1
Zapečené brambory s drůbežím
masem zalité šlehačkou, čaj 7,9
fazole na smetaně, čaj 1,7,9

Selská pečeně, bramborový knedlík,
špenát, ovocný nápoj, mléko 1,3,7,9

Bramborové koule se
strouhankou, čaj 1,3,

Drůbeží čína, divoká rýže, čaj 1,9

Přírodní ryba, brambor, čaj 4

s vaječnou
jíškou 1,3,9
luštěninová
1,9
bramborová
1,9,12

Masové kuličky v rajské omáčce,
houskový knedlík, ovocný nápoj
1,3,7,9
Vepřové maso na másle, brambor,
okurkový salát, čaj 7
Vepřové kostky na paprice,
těstoviny, čaj, ovoce 1,9
Zeleninové rizoto se sýrem, ovocný
nápoj 1,7,9

Zeleninová 9

Bramborový guláš, chléb, čaj 1,6,9

Nevaří se
Nevaří se
Nevaří se
Nevaří se
Nevaří se

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

