Jídelní lístek
Ř Í J E N 2019
Datum
1.10.
2.10.
3.10.
4.10.
7.10.
8.10.
9.10.

Polévka
luštěninová
1,9,12
s těstovinou
1,9,
bramborová
1,9
kmínová
s vejci 3,9
drožďová
1,3,9
s kapáním
1,3, 7,9
masová 1,9

10.10.

zel. vývar
s fridátem 1,9

11.10.

fazolová 1,9

14.10.
15.10.

kroupová
1,9,12
květáková
1,9,

1. jídlo
Vepřové maso na šípkové omáčce,
houskový knedlík, ovoce, čaj
Čočka na kyselo, vejce, okurka,
zákusek, ovocný nápoj, čaj 1,3,7,9,10
Mletý řízek s nivou, bramborová
kaše, okurka, čaj 1,3,7,9,12
Moravský vrabec, bramborový
knedlík, špenát, ovocný nápoj 1,3,7,9
Čevabčiči, brambor, obloha, ovocný
nápoj, ovoce 1,3,7,9
Drůbeží čína na asijský způsob rýže,
mléko, čaj 1,7,9
Buchtičky s krémem, mléčný koktejl,
čaj 1,3,7
Boloňské špagety se sýrem, ovocný
nápoj, čaj 1,7
Pečená kachna, houskový knedlík,
červené zelí, čaj 1,3,9,12
Vepřové maso v mrkvi, brambor,
ovoce, ovocný nápoj 1,9
Kuře ala-bažant, bramborový
knedlík, čaj, mléko 1,3,7,9
Vepřové maso na smetaně, penne,
ovocný nápoj1,7,9

2. jídlo
Sladký bulgur s ovocem, čaj 1
Kotlíkový guláš, chléb, čaj 1,9
Bílé fazole na smetaně , chléb,
čaj
Bramborové šišky s perníkovým
posypem, čaj 1,3,7
Hermelínový salát, rohlík, čaj
1,7,10
Čertovské knedlíky s cibulkou,
čaj 1,3
Přírodní ryba, brambor, čaj 4
Dušená zelenina, brambor, čaj
Hrachová kaše, vejce, čaj 1,3,7
Drůbeží nudličky s ananasem,
kuskus, čaj 1,9
Těstovinový salát se šunkou,
rohlík, čaj 1,3,6,10

16.10.

s rýží 1,9

17.10.

s vaječnou
jíškou
1,3,9,12

Francouzské brambory, červená řepa,
čaj 3,6,9,10

Krupicová kaše s grankem, čaj
1,3,

18.10.

nudlová 1,9

Hovězí pražská pečeně, rýže, ovocný
nápoj, mléko 1,3,7,9,10

Zapečená kapusta s bramborem,
čaj 3,9

21.10.

vločková 1,9

22.10.

kmínová 9

23.10.

skelná 1,3,9

Pizza se šunkou a sýrem, čaj 1,6,7

24.10.

s těstovinou
1,9

Vepřové výpečky, houskový knedlík,
zelí, ovocný nápoj 1,3,7,12

25.10.

krupicová
s vejci 1,3,9

Krůtí maso na žampionech, rýže, čaj,
mléko 1,7,9

Smažená ryba, brambor, okurkový
salát, čaj 1,3,4,
Hovězí maďarský guláš, těstoviny
ovocný nápoj , ovoce 1,9

28.10.

STÁTNÍ SVÁTEK

29.10

PODZIMNÍ PRÁZDNINY

30.10.

PODZIMNÍ PRÁZDNINY

31.10

ŘEDITELSKÉ VOLNO

Zeleninové lečo, chléb, čaj 1

Krabí salát, rohlík, čaj 1,4,10
Drůbeží maso , brambory zalité
šlehačkou, čaj 3
Fleky se zelím, čaj 1
Přírodní játra na nudličky,
chléb, čaj 1,9
Fazolový salát, rohlík, čaj

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

