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Pondělí 10.5.2021
Chléb, máslo, marmeláda, mléko - čaj  (A: 03,06,07,08,11)Snídaně
Rohlík, tavený sýr / MŠ: rohlík, tavený sýr, zeleninová miska  (A: 03,06,07,08,11)Přesnídávk
Polévka zeleninová s ovesnými vločkami  (A: 01,09)Polévka
Kuřecí maso na leču, bulgur, čaj  (A: 01,07,09,12)Oběd
Vitarohlík, pomazánka vaječná s pažitkou, ovoce  (A: 01,03,04,07,08,10,11)Svačina
Kantonské nudle, čaj  (A: 01,03,06)Večeře

Úterý 11.5.2021
Párky, hořčice, rohlík, čaj s citrónem  (A: 06,10)Snídaně
Rohlík, rybí pomazánka, tyčinka Coco / MŠ: rohlík, rybí pomazánka  (A: 03,04,06,07,08,10,11)Přesnídávk
Zelná polévka - kyselice  (A: 01,04,06,07,12)Polévka
Balkánský vepřový plátek, brambory, sirupOběd
Chléb, máslo, strouhaný sýr s mrkví  (A: 03,04,06,07,08,11)Svačina
Krůtí nudličky s pórkem, dušená rýže, čaj  (A: 01,06,08)Večeře

Středa 12.5.2021
Jánský chléb, sýr cottage, čaj ovocný  (A: 01,03,07,08,11)Snídaně
Loupáček, přesnídávka / MŠ: přesnídávka, loupáčekPřesnídávk
Vývar kuřecí s nudlemi  (A: 03,09)Polévka
Čočka na kyselo, vejce vařené, chléb, okurka sterilovaná, čaj  (A: 01,03,06,07,08,11,12)Oběd
Pomazánka salámová, houska  (A: 01,03,06,07,08,11,12)Svačina
Květák smažený, brambory opékané, tatarská omáčka, voda s ovocným sirupem  (A: 01,03,06,07,08,10,11)Večeře

Čtvrtek 13.5.2021
Kaše z ovesných vloček s medem, mléko / VOŠ: mléčná rýže  (A: 01,04,07)Snídaně
Pomazánka tvarohová s ajvarem, rohlík  / MŠ: kaše z ovesných  (A: 03,06,07,08,11)Přesnídávk
Polévka česneková s bramborem a vejcem  (A: 03)Polévka
Vepřové na kmíně, těstoviny, salát z čínského zelí, čaj  (A: 01,03)Oběd
Buchty plněné povidly  (A: 03,07)Svačina
Fazolový guláš, pečivo, čaj  (A: 01,03,06,07,08,11)Večeře

Pátek 14.5.2021
Jogurt s ovocem, rohlík, čaj / bílá káva  (A: 03,06,07,08,11)Snídaně
Vitarohlík, máslo, sýr / MŠ: vitarohlík, máslo, sýr  (A: 01,03,07,08,11)Přesnídávk
Polévka petrželová s kapáním  (A: 01,07)Polévka
Hovězí po cikánsku, dušená rýže, ovoce, čaj  (A: 01,12)Oběd
Rohlík, máslo, salám  (A: 03,06,07,08,11)Svačina
Rybí karbenátek pečený, brambory, čaj  (A: 01,03,04,06,07,08,11)Večeře

Strávníkům je denně nabízena pitná voda, někdy v kombinaci s citronem nebo bylinkami,
další pitný režim je vždy uveden přímo u konkrétního dne.
Změna jídelníčku vyhrazena.
Sestavila: Ing. Andrea Reslerová, vedoucí školní jídelny
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Seznam alergenů: Obiloviny obsahující lepek    
Vejce                         
Ryby                          
Sójové boby (sója)            
Mléko
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Ořechy, mandle, pistácie      
Celer                         
Hořčice                       
Sezamová semena               
Oxid siřičitý a siřičitany

Jejich čísla jsou uvedena v závorce za názvem jídla.Jídlo obsahuje alergeny.


