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Jídelní lístek

01.10.2018

pondělí S1:Mléko, bikava, čaj
Budulínek smetanový, hvězdička 2ks, 
ovoce (7,1a)
S2:Mléko, bikava, čaj
Vařené vejce, máslo, tavený sýr, 
zelenina, chleba (7)

O1:Polévka  Porková
Přírodní vepřový řízek, dušená rýže, 
ledový salát
šťáva, voda se zázvorem (1a,3,9)
O2:Halušky s bryndzou, červená řepa
šťáva, voda se zázvorem (1a,7,9)

V1:Hovězí maso na žampionech, 
dušená rýže, zelný salát
šťáva (1a)

SV:Ochucený tvaroh krémový, tyčinka 
pribináček
šťáva, mléko (1a,6,7,8)

02.10.2018

úterý S1:Mléko, kakao, čaj
Tuňák, máslo, jarní cibulka, 
slunečnicový chleba, ovoce (7,4)
S2:Mléko, kakao, čaj
Jablkový uzlík 2ks, ovoce (7)

O1:Polévka  Rybí s krutonkama
Špagety s kuřecím masem a sýrem, 
jogurt
šťáva, voda s citronem (7)
O2:Dušená mrkev, vařená vejce 2ks, 
brambory, jogurt
šťáva, voda  s citronem (1a,7)

V1:Palačinky s džemem 3ks, ovoce
mléčný nápoj (7,1a,3)

SV:Herkules , máslo, rajče, pletýnka
šťáva (7,3,1a)

03.10.2018

středa S1:Mléko, malcao,čaj
Borůvková pomazánka, rohlíky, chleba,
 tyčinka (7,1a,6)
S2:Mléko, malcao, čaj
Rozpékané máslové rohlíčky 2ks, 
tyčinka (7,1a)

O1:Polévka  Hrachová
Smažený sýr, vařené brambory, 
jogurtový dresink
šťáva, voda s citronem (1a,3,9,7)
O2:Rýžový nákyp s ovocem
mléčný nápoj, voda s citronem (1a,3,7)

V1:Kuřecí maso po řecku, penne 
těstoviny
šťáva (1a)

SV:Aspiková miska, vital večka
šťáva, mléko (7)

04.10.2018

čtvrtek S1:Mléko, granko, čaj
Pomazánkové máslo, zelenina, 
hvězdička slunečnicová 2ks, pudink (7,
1a)
S2:Mléko, granko, čaj
Donuty s polevou 2ks, pudink (7)

O1:Polévka  Valašská kyselice
Zvěřinové maso po burgundsku,
houskový knedlík
šťáva, voda se zázvorem (1a,9,3,6,7)
O2:Fazole po kyselu, uzené maso, 
okurek, chleba
šťáva, voda se zázvorem (1a)

V1:Rybí filé s bylinkovou krustou, 
bramborová kaše, zeleninová obloha
šťáva, mléko (7)

SV:Ovocná přesnídávka, mufinky 4ks.
šťáva, mléko (7)

05.10.2018

pátek S1:Mléko, čaj
Pomazánka vlašská, rohlíky 2ks, 
banán (7,1a,6)
S2:Mléko, čaj
Jogurt bílý, čokoládové kuličky, banán (
7,1a,8)

O1:Polévka  Francouzská
Kuřecí maso na paprice, vřetena
šťáva, voda s citronem (1a,3,7)
O2:Vločková kaše s čokoládou a 
máslem, kompot
šťáva, voda s citronem (7)

Jídelníček sestavil Jídelníček schválil Ředitel

Pokrmy obsahují alergeny viz přiložený seznam alergenů.
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