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Jídelní lístek

21.10.2019

pondělí S1:Mléko, granko, čaj
Hermelín 1/2, máslo, zelenina, chleba, 
ovoce (7,1a)
S2:Mléko, granko, čaj
Ovocná přesnídávka, dětské piškoty, 
ovoce (7,1a,3)

O1:Polévka  Porková
Zeleninové rizoto, pečené rybí filé, sýr, 
kečup
šťáva (1a,3,9,7)
O2:Polévka    Porková
Fazole po kyselu, ražněná klobása, okurek, 
chleba
šťáva (1a,6,3,9)

V1:Smažený sýr, vařené brambory, 
jogurtový dresink
šťáva, mléko (7,3,1a,6,9)

SV:Pizza copy 2ks, ovoce
šťáva, mléko (1a,6,7,11)

22.10.2019

úterý S1:Mléko, malcao, čaj
Drůbeží šunka, máslo, zelenina, hvězdička 
2ks, ovoce (7,6,1a)
S2:Mléko, malcao, čaj
Pomazánka česneková, hvězdičky 2ks, 
zelenina, ovoce (7,1a)

O1:Polévka   S mrkvovými noky
Vepřové maso po čínsku, jasmínová rýže
šťáva (1a,3,9)
O2:Polévka  S mrkvovými noky
Cuketový guláš se sojovým masem, 
dalamánek
šťáva (1a,1b,3,9)

V1:Špagety s krůtím masem, sypané sýrem
šťáva, mléko (1a,3,7,9)

SV:Acidofilní ochucené mléko, dýňová 
kostka
šťáva, mléko (7,1a,1b)

23.10.2019

středa S1:Mléko, kakao, čaj
Míchaná vejce na másle, zelenina, chleba

 (7,3,1a)
S2:Mléko, kakao, čaj
Jablkový uzlík 2ks, ovoce (7,1a,6,3)

O1:Polévka  Minestrone
Žampionová omáčka, vařené vepřové 
maso, houskový knedlík
šťáva (7,1a,3,6,9)
O2:Polévka  Minestrone
Zeleninový talíř, strouhaný sýr, dresink, 
slunečnicová hvězdička
šťáva (9,7,3,1a)

V1:Hovězí znojemská pečeně, dušená rýže,
zelný salát
šťáva, mléko (1a,7)

SV:Tvarohová svačinka s pažitkou, 
grahamový rohlík
šťáva, mléko (7,1a,1b)

24.10.2019

čtvrtek S1:Mléko, bikava, čaj,
Pomazánka tuňáková, zelenina, rohlíky, 
ovoce (7,4,1a,6)
S2:Mléko, bikava, čaj
Jogurt bílý, sypané oříškové musli, ovoce (
7,1a,6,8)

O1:Polévka  Celerový krém s krutony
Skládané kuřecí ražniči, brambory s 
máslem, zeleninová obloha
šťáva (9,7,1a,6)
O2:Polévka  Celerový krém s krutony
Fazolové lusky na smetaně, vařená vejce 
2ks, brambory
šťáva (9,7,1a,3)

V1:Vepřové plovdivské maso, těstoviny 
kolínka, ovoce
šťáva (1a,3,9)

SV:Koláčky plněné 3ks, mléko ochucené
šťáva (1a,3,7)

25.10.2019

pátek S1:Mléko, malcao, čaj
Pomazánka tvarohová s ředkvičkama, 
slunečnicový chleba, ovoce (7,1a)
S2:Mléko, malcao, čaj
Tavený sýr smetanito, máslo, zelenina, 
slunečnicový chleba, ovoce (7,1a)

O1:Polévka  Drůbeží s fridátovými nudlemi
Vepřový karbenátek, bramborová kaše, 
okurkový salát
šťáva (7,9,3,1a,6)
O2:Polévka  Drůbeží  s fridátovými nudlemi
Nudle s mákem a máslem, kompot
mléčný nápoj, šťáva (7,9,1a,3)
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