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Jídelní lístek

16.03.2020

pondělí S1:Mléko, malcao, čaj
Sýrový talíř, zelenina, rohlíky, chleba (7,1a,
6)
S2:Mléko, malcao, čaj
Jogurt bílý,sypané müsli (7,1a,5,8)

O1:Polévka  Česneková s kroupama (9)
Pečená ryba se sezamem, brambory s 
máslem, zeleninový salát
šťáva (9,4,7)
O2:Polévka  Česneková s kroupama (9)
Stapačky se zelím a uzeným masem
šťáva (9,1a)

V1:Mexické fazole v tortille
mléko, čaj (7,9)

SV:Mazánky 2ks, kakao (1a,3,7,6)

17.03.2020

úterý S1:Mléko, kakao, čaj
Pomazánka tvarohová, zelenina, rohlíky (7,
1a,6)
S2:Mléko, kakao, čaj
Koblihy s ovocnou náplní 2ks (7,1a,3)

O1:Polévka S játrovou rýží (1a,9,7)
Hovězí pečeně po burgundsku, rýže 
basmati
šťáva (1a,9)
O2:Polévka  S játrovou rýží (1a,9,7)
Dušená mrkev s hráškem, vejce 2ks, 
brambory (1a,7,3,6,9)

V1:Kuřecí prsa s broskví, opékané 
brambory, zeleninová obloha
čaj, mléko (1a,9,7)

SV:Mléčná rýže  Kunín  ochucená 2ks
čaj, mléko (7)

18.03.2020

středa S1:Mléko, bikava, čaj
Pomazánka  švédská, zelenina, rohlíky, 
chleba (7,4,1a,6)
S2:Mléko, bikava, čaj
Agora jogurt jahodový, rohlíky (7,1a,6)

O1:Polévka  Květáková (1a,9,7)
Hamburská vepřová kýta, houskový knedlík
šťáva (1a,9,7,3,6)
O2:Polévka  Květáková (1a,9,7)
Krupicová kaše s čokoládou, mléčný nápoj
šťáva
 (1a,9,7)

V1:Vepřové maso po cikánsku, dušená 
rýže s kuskusem
čaj, mléko (7,9,1a)

SV:Cottage Blaník, kedlubna, vital večka
čaj, mléko (1a,7)

19.03.2020

čtvrtek S1:Mléko, granko, čaj
Mazánek 2ks , banán (7,10,1a,6,3)
S2:Mléko, granko, čaj
Krajanka jogurtový nápoj, vital rohlíček, 
banán (7,1a,8)

O1:Polévka Zeleninová s červenou čočkou 
(9)
Rizoto z vepřového masa, sypané sýrem, 
okurkový salát
šťáva (9,7,1a,3)
O2:Polévka  Zeleninová s červenou 
čočkou (9)
Těstoviny s česnekovou omáčkou a 
parmazánem
šťáva (9,1a,3,7)

V1:Vaječná omeleta s hráškem, brambory s 
máslem, zeleninová obloha
čaj, mléko (3,7)

SV:Kunín mléčný dezert 2ks, bebe sušenky
čaj, mléko (1d,8,7)

20.03.2020

pátek S1:Mléko, malcao, čaj
Horalský krém, zelenina, rohlíky (7,6,1a)
S2:Mléko, malcao, čaj
Monte lahodný mléčný dezert, rohlíky (7,1a,
6)

O1:Polévka  Kulajda (7,1a,3)
Kuřecí prsa se šunkou a sýrem, 
bramborová kaše, zeleninová obloha
šťáva (7,1a,3,8,11,9)
O2:Polévka Kulajda ()
Bublanina s ovocem, mléčný nápoj
šťáva (7,1a,3)
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