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Jídelní lístek

24.02.2020

pondělí S1:Mléko, bikava, čaj
Vařená vejce 2ks, máslo, zelenina, chleba, 
ovoce (7,3,1a)
S2:Mléko, bikava, čaj
Hermelín 1/2, máslo,zelenina, chleba, 
ovoce (7,1a)

O1:Polévka  Čočková (1a,9)
Vepřové maso protýkané, dušená rýže
šťáva (1a,9)
O2:Polévka  Čočková (1a,9)
Květák na mozeček, brambory s máslem, 
mrkvový salát s ananasem
šťáva (3,7)

V1:Kuřecí maso na paprice, těstoviny 
kolena
mléko, čaj (9,1a,7,3)

SV:Tvaroh ovocný šlehaný, máslový 
rohlíček 2ks
mléko, čaj (7)

25.02.2020

úterý S1:Mléko, malcao, čaj
Pomazánka kakaová, hvězdičky 2ks, 
banán (7,1a)
S2:Mléko, malcao, čaj
Jogurt bílý smetanový, ovocné müsli, 
banán (7,1a,5,8)

O1:Polévka    Krupicová (1a,3,9)
Rajská omáčka, plněný paprikový lusk, 
houskový knedlík
šťáva (1a,9,3,6,7)
O2:Polévka  Krupicová (1a,3,9)
Houbové rizoto se sýrem a kečupem, salát 
tzatziky
šťáva (9,7,1a)

V1:Salám v těstíčku, šťouchané brambory  
se zelenou cibulkou, zeleninová obloha
mléko,čaj (6,3,1a,7)

SV:Vánočka 1/2, máslo, džem
mléčný nápoj, čaj (1a,3,7,8)

26.02.2020

středa S1:Mléko, granko, čaj
Pomazánka liptovská, zelenina, rohlíky, 
chleba, pudink (7,9,1a,6)
S2:Mléko, granko, čaj
Paštika lahůdková, máslo, zelenina, rohlíky, 
chleba (7,1a,6)

O1:Polévka   Česnečka s kroupama (1a,6)
Skládané ražniči, bramborová kaše, 
zeleninová obloha
šťáva (6,7)
O2:Polévka  Česnečka s kroupama (1a,9)
Jáhlová kaše s oříšky a medem, 
mandarinkový kompot,  mléčný nápoj
 (7,9,8)

V1:Pečená ryba s bylinkovou krustou, 
opékané brambory, jogurtový dresink, 
zeleninová obloha
mléko, čaj (4,1a,6,7,9)

SV:Rybí salát , vícezrnný rohlík, ovoce
mléko, čaj (4,3,9,1a,1b,7)

27.02.2020

čtvrtek S1:Mléko, kakao, čaj
Šunková pěna, zelenina, rohlíky, ovoce (7,
6,9,1a)
S2:Mléko, kakao, čaj
Koblihy s ovocnou náplní 2ks, ovoce (7,1a,
3)

O1:Polévka  Celerový krém s krutonama (
1a,7,9)
Fazolový guláš s hovězím masem, vital 
večka
šťáva (9,1a)
O2:Polévka  Celerový krém s krutonkama (
1a,7,9)
Halušky s bryndzou, červená řepa
šťáva (1a,7,3)

V1:Dušený špenát, moravský vrabec, 
bramborový knedlík
mléko, čaj (3,1a,7)

SV:Nápoj jogurtový florian broskev, dýňová 
kostka
čaj (1a,1b,7)

28.02.2020

pátek S1:Mléko, bikava, čaj
Pomazánka masová, okurek, chleba, ovoce 
(7,1a)
S2:Mléko, bikava, čaj
Strouhaný sýr, máslo, zelenina, chleba, 
ovoce (7,3,1a)

O1:Polévka   Frankfurtská (1a,6,9)
Pečené kuřecí stehno, vařené brambory, 
okurkový salát
šťáva (1a,7)
O2:Polévka   Frankfurtská (1a,6,9)
Palačinky s tvarohem a čokoládou
mléčný nápoj (7,3,1a)
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