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Pondělí 19.9.2022
Chléb, pomazánka medová, mléko/čaj  (A: 03,04,06,07,08,11)Snídaně
Rohlík, pomazánka rozhuda  (A: 03,06,07,08,11)Přesnídávk
Polévka krupicová maďarská  (A: 01)polévka
Kuře pečené, těstoviny, ovocné pyré (VOŠ: ovoce), čaj  (A: 01,03)Oběd
Chléb, máslo, trvanlivý salám / MŠ: chléb, medová pomazánka  (A: 03,04,06,07,08,11)Svačina
Halušky se zelím a uzeným masem, čaj  (A: 01,03,12)Večeře

Úterý 20.9.2022
Rohlík, gervais, zelenina, čaj  (A: 03,06,07,08,11)Snídaně
Houska, máslo, eidam / MŠ: houska, máslo, eidam, zelenina  (A: 01,03,07,08,11)Přesnídávk
Polévka fazolková  (A: 01,09)polévka
Sekaná pečeně, brambory, čaj  (A: 01,03,04,07)Oběd
Chléb, pomazánka špenátová  (A: 01,03,06,07,08,11)Svačina
Těstovinový salát s krabím masem, voda s ovocným sirupem  (A: 01,02,03)Večeře

Středa 21.9.2022
Chléb, játrová pomazánka, čaj černý  (A: 03,06,07,08,11)Snídaně
Rohlík, lučina, ovoce  (A: 03,06,07,08,11)Přesnídávk
Polévka čočková s párkem  (A: 01,06,07)polévka
Žemlovka s jablky a tvarohem, ochucené mléko/sirup  (A: 03,04,06,07,08,11)Oběd
Rohlík, pařížský salát / MŠ: rohlík, máslo, zelenina  (A: 03,06,07,08,10,11,12)Svačina
Omáčka rajčatová, hovězí maso, houskové knedlíky, čaj  (A: 01,03,06,07,08,09,11)Večeře

Čtvrtek 22.9.2022
Mléko, müsli / VOŠ:  jogurt, rohlík  (A: 07)Snídaně
Bageta, máslo,šunka / MŠ: mléko, müsli  (A: 01,03,04,06,07,08,11)Přesnídávk
Mrkvová polévka  (A: 07)polévka
Krůtí prsa na bylinkách, kuskus se zeleninou, čaj  (A: 04,07,12)Oběd
Chléb, máslo, marmeláda  (A: 03,06,07,08,11)Svačina
Rybí prsty smažené, bramborová kaše, čaj ovocný  (A: 04,07)Večeře

Pátek 23.9.2022
Chléb, pomazánka sýrová  (A: 03,04,06,07,08,11)Snídaně
CroissantPřesnídávk
Polévka zeleninová s červenou čočkou  (A: 01,04,07,09)polévka
Vepřový závitek přírodní, dušená rýže, červená řepa sterilovaná, čaj  (A: 01,03,06,12)Oběd
Jogurt, rohlík / MŠ: brumík  (A: 03,06,07,08,11)Svačina
Lečo s vejci, chléb, čaj  (A: 03,06,07,08,11)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    
Korýši                        
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.


