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Jídelní lístek

20.01.2020

pondělí S1:Mléko, malcao, čaj
Lahůdková paštika, máslo, rohlíky, zelenina 
(7,1a,6)
S2:Mléko, malcao, čaj
Termizovaný sýr Lučina, zelenina, rohlíky (
7,1a,6)

O1:Polévka  Vývar s kapáním (1a,3,9)
Vařené hovězí maso, rajská omáčka, 
těstoviny vřetena
čaj (7,3,1a,6,9)
O2:Polévka  Vývar s kapáním (1a,9,3)
Poděbradské sojové maso, rýže s 
kuskusem
čaj (6,1a,9)

V1:Vaječná omeleta se šunkou, brambory s 
máslem, zeleninová obloha
mléko, čaj (6,3,7)

SV:PlantON zakysaný dezert z kokosového 
mléka / ananas- mango, hvězdička
mléko, čaj (1a,7)

21.01.2020

úterý S1:Mléko, kakao, čaj
Pomazánka tuňáková, zelenina, rohlíky, 
chleba, ovoce (7,4,1a,6)
S2:Mléko, kakao, čaj
Mandlový rohlíček 2ks, ovoce (7)

O1: Polévka  Hrstková (1a,9)
Králičí sekaná, bramborová kaše, 
zeleninová obloha
šťáva (7,3,1a,6,9)
O2:Polévka  Hrstková (1a,9)
Rýžová kaše s malinami a grankem, kompot
šťáva (7)

V1:Hovězí guláš, vital večka 2ks
čaj (9,1a)

SV:Mandarinky, müsli tyčinka
mléko, čaj (1a,5,8,7)

22.01.2020

středa S1:Mléko, bikava, čaj
Pomazánka medová, hvězdička 2ks, ovoce 
(7,1a)
S2:Mléko, bikava, čaj
Pomazánka česneková, rohlíky, ovoce (7,
1a,6)

O1:Polévka  Vločková (1a,9)
Sikulská vepřová pečeně, houskový knedlík
čaj (1a,3,6,7,9)
O2:Polévka  Vločková (1a,9)
Mexická tortilla s hovězím masem a 
červenou fazolí
čaj (7)

V1:Čevapčiči, vařené brambory s máslem, 
hořčice, čalamáda
mléko, čaj (3,9,1a,6,7,10)

SV:Tavený sýr ERU gouda, bageta 
francouzská
mléko, čaj (1a,6,7,1b)

23.01.2020

čtvrtek S1:Mléko, granko, čaj
Pomazánka budapešťská, zelenina, rohlíky, 
chleba (7,9,1a,6)
S2:Mléko, granko, čaj
Vánočka 1/2, máslo, džem (7,1a,3,8)

O1:Polévka  Špenátová (1a,3,9)
Pečená ryba po srbsku, vařené brambory, 
zeleninová obloha
šťáva (4)
O2:Polévka   Špenátová (1a,3,9)
Dušená kapusta, ražněná klobása, vařené 
brambory
šťáva (1a,6)

V1:Těstoviny penne se sýrovou omáčkou a 
kousky kuřecího masa
mléko, čaj (7,1a,3,6)

SV: Neuburger smetanový pudink vanilkový 
1ks, čokoládový 1ks
mléko, čaj (7)

24.01.2020

pátek S1:Mléko, bikava, čaj
Obložený talíř, zelenina, veka (7,6,3,1a)
S2:Mléko, bikava, čaj
Pribináček duo, vital rohlíček (7,1a,8)

O1:Polévka  Gulášová, rohlík (1a,9)
Kuřecí prsa po čínsku, jasmínová rýže
šťáva (1a,9)
O2:Polévka  Gulášová, rohlík (1a,9)
Tvarohové koláče s povidly a posypkou
kakao (7,3,1a)
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