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Jídelní lístek

23.04.2019

úterý S1:Mléko, bikava, čaj
Tuňák, máslo, zelenina, rohlíky, chleba (7,
1a,6,4)
S2:Mléko, bikava, čaj
Tavený sýr apetito, máslo, zelenina, rohlíky,
 chleba (7,1a,6)

O1:Polévka  Rybí s krutonkama
Bratislavské vepřové plecko, těstoviny
šťáva (1a,3,4,9,7)
O2:Polévka  Rybí s krutonkama
Rýžová kaše s máslem a kakaem, kompot 
míchaný
šťáva (7,4,9,1a)

V1:Kuřecí prsa s broskví, rýže basmati
mléko, šťáva (7)

SV:Jogurt ovocný 2ks, vital rohlíček
mléko, šťáva (7,1a,3,8)

24.04.2019

středa S1:Mléko, kakao, čaj
Pomazánka budapešťská, zelenina, rohlíky,
chleba (7,1a,6)
S2:Mléko, kakao, čaj
Mazánek 2ks, ovoce (7,1a,3,6)

O1:Polévka  S vaječnou jíškou
Sikulská  pečeně, houskový knedlík
šťáva (4,9,1a,7,3,6)
O2:Polévka  S vaječnou jíškou
Tortila se zeleninou a sýrem, jogurtový 
dresink
šťáva (4,9,1a,7)

V1:Pečená ryba s pestem, opékané 
brambory, zeleninová obloha
mléko, šťáva (7,4)

SV:Cottage ochucený, pletýnka, ovoce
mléko, šťáva (1a,7)

25.04.2019

čtvrtek S1:Mléko ochucené, čaj
Pomazánka kakaová, slunečnicový chleba (
7,1a)
S2:Mléko ochucené, čaj
Zlínský sýrový rohlíček 2ks (7,1a,3,8)

O1:Polévka  Květáková
Hovězí maso na hříbkách, dušená rýže, 
mrkvový salát s ananasem
šťáva
O2:Polévka  Květáková
Fazolový guláš s vepřovým masem, chleba
šťáva (9,1a)

V1:Francouzské brambory, zelný salát
mléko, šťáva (7)

SV:Vajíčkový salát, rohlíky, ovoce
mléko, šťáva (1a,6,7)

26.04.2019

pátek S1:Mléko, malcao, čaj
Obložený talíř, veka (7,1a)
S2:Mléko, malcao, čaj
Pomazánka drožďová, zelenina, chleba (7,
3,1a)

O1:Polévka  Dýňový krém s krutonkama
Toskánské špagety s drůbežím masem, 
sypané sýrem
šťáva
O2:Polévka  Dýňový krém s krutonkama
Jogurtové kousky s meruńkovým přelivem, 
mléčný nápoj (7,6,9)
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