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Jídelní lístek

14.10.2019

pondělí S1:Mléko, bikava, čaj
Pomazánkové máslo přírodní, zelenina, 
rohlíky, chleba (7,1a,6)
S2:Mléko, bikava, čaj
Vařená vejce 2ks, máslo, zelenina, chleba (
7,3,1a)

O1:Polévka   Slovenská zelná
Těstoviny penne se špenátovou omáčkou 
a šunkou
šťáva (1a,7,6,3)
O2:Polévka  Slovenská zelná
Mlétý kuřecí řízek s medvědím česnekem, 
brambory s máslem, zeleninová obloha
šťáva (1a,7,6,3)

V1:Rybí prsty, bramborová kaše, 
zeleninová obloha
čaj, mléko (4,3,1a,6,7)

SV:Plátkový sýr Gouda, máslo, 
slunečnicový chleba
čaj, mléko (7,1a)

15.10.2019

úterý S1:Mléko, kakao, čaj
Pomazánka budapešťtská, zelenina, rohlíky,
 ovoce (7,9,1a,6)
S2:Mléko, kakao,čaj
Vánočka 1/2, máslo, med, ovoce (7,1a,3,8)

O1:Polévka  Cibulačka s krutony
Tortilla se zeleninou a krůtím masem, 
dresink
šťáva (1a,9,7)
O2:Polévka  Cibulačka s krutony
Halušky s bryndzou, červená řepa
šťáva (1a,9,7,3)

V1:Rajčatová omáčka, masové kuličky, 
těstoviny penne
čaj, mléko (1a,9,3,7)

SV:Smetanový jogurt ochucený, bebe 
sušenky
čaj, mléko (1d,8,7)

16.10.2019

středa S1:Mléko, malcao, čaj
Pomazánka  drožďová, zelenina, chleba, 
ovoce (7,1a,3)
S2:Mléko, malcao, čaj
Jogurt bílý, cereální kuličky čokoládové, 
ovoce (7,1a,6,8)

O1:Polévka Z fazolových lusků s kapáním
Hovězí guláš, houskový knedlík
šťáva (9,1a,3,6,7)
O2:Polévka Z fazových lusků s  kapáním
Sojové maso na kedlubnách, kuskus
šťáva (1a,3,9,6)

V1:Čočka po kyselu, debrecínské mini 
párečky, okurek, chleba
čaj, mléko (1a,7,6)

SV:Koblihy s meruńkovou marmeládou 4ks
čaj, kakao (7,1a,3)

17.10.2019

čtvrtek S1:Mléko, granko, čaj
Strouhaný sýr uzený, máslo, zelenina, 
slunečnicový chleba (7,1a)
S2:Mléko, granko, čaj
Hřeben ořechový, hřeben makový, ovoce (
7,1a,8)

O1:Polévka  Česneková s bramborem
Kuřecí prsa po řecku, dušená rýže, 
zeleninový salát
šťáva (1a,9)
O2:Polévka  Česneková s bramborem
Dušená kapusta, pečené maso, brambory 
vařené
šťáva (9,1a,7)

V1:Hovězí rošťená, vařené  brambory, 
zeleninový salát
čaj, mléko (7,1a)

SV:Ovocný salát s domácím čokoládovým 
pudinkem
čaj, mléko (7)

18.10.2019

pátek S1:Mléko, bikava, čaj
Šunková pěna, zelenina, rohlíky (7,6,9,1a)
S2:Mléko, bikava, čaj
Zlínský rohlíček máslový 2ks, ovoce (7,1a,
8)

O1:Polévka  Hovězí s masem a těstovinou
Bratislavská vepřová plec, těstoviny 
vřetena
šťáva (1a,3,9,7)
O2:Polévka  Hovězí vývar s těstovinou
Krupicová kaše s grankem a máslem, 
jogurtový nápoj
šťáva (9,1a,3,7)
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