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Jídelní lístek

26.11.2018

pondělí S1:Mléko, bikava, čaj
Almette sýr, rajče, rohlíky (7,3,1a,6)
S2:Mléko, bikava, čaj
Jogutr bílý, medové kroužky (7)

O1:Polévka    Fazolová
Karbanátek, bramborová kaše, okurkový 
salát
čaj, voda s citronem (1a,9,6,7)
O2:Polévka   Fazolová
Špagety  soja sugo sypané parmazánem a 
rukolou
šťáva, voda s citronem (1a,9)

V1:Přírodní plátek z vepřového masa, 
dušená rýže, zelný salát
čaj, mléko (7)

SV:Šopský salát, vital večka
čaj, mléko (7)

27.11.2018

úterý S1:Mléko,malcao, čaj
Horalský krém, zelenina, rohlíky, chleba (7,
1a,6)
S2:Mléko, malcao, čaj
Koblihy s ovocnou marmeládou 3ks (7,1a,3)

O1:Polévka  Česnečka
Mexický guláš z hovězího masa, hrášková 
rýže
šťáva, voda s citronem (1a,7,9)
O2:Polévka   Česnečka
Vařená brokolice v páře, sýrová omáčka, 
brambory
šťáva, voda s citonem (9,7)

V1: Špecle s kuřecím masem, špenátová 
omáčka
čaj, mléko (7,1a,3)

SV:Tuňák, máslo, zelenina, slunečnicový 
chleba (4,7,1a)

28.11.2018

středa S1:Mléko, granko, čaj
Pomazánka vajíčková, lahůdková cibulka, 
rohlíky, chleba (7,1a,6)
S2:Mléko, granko, čaj
Budulínkova pařížanka Maxi, rohlíky (7,1a,6)

O1:Polévka  Vývar s fritátovými nudlemi
Sikulská pečeně, houskový knedlík
čaj, voda s citronem (1a,3,6,7,9)
O2:Polévka  Vývar s fritátovými nudlemi
Krupicová kaše s čokoládou a malinami, 
banán
mléčný nápoj, voda s citronem (9,1a,7)

V1:Chilli con carne s hovězího masa, 
dalamánek
čaj, mléko (1a,1b,7)

SV:Kaiserka anglická 2ks, ovoce
čaj, mléko (7)

29.11.2018

čtvrtek S1:Mléko, kakao, čaj
Pomazánka rybí, zelenina, chleba (7,1a)
S2:Mléko, kakao, čaj
Mramorová bábovka 1/2, termix (7)

O1:Polévka  Zeleninová s kapáním
Krůtí prsa po čínsku, rýže basmati
šťáva, voda s citronem (1a)
O2:Polévka  Zeleninová s kapáním
Čočka po kyselu, vejce 2ks, okurek, chleba
šťáva, voda s citronem (1a)

V1:Losos na másle bramborová kaše, 
zeleninová obloha
čaj, mléko (7)

SV:Kefírové mléko ochucené, tyčinka 
čaj, mléko (1a,7)

30.11.2018

pátek S1:Mléko, malcao, čaj
Vídeňský párek 2ks, hořčice, rohlíky (7,9,
1a,6)
S2:Mléko, malcao, čaj
Mléčný pudinkový krém, vital kostka (7,1a,
1b)

O1:Polévka  Kulajda
Kuřecí stehno pečené, vařené brambory, 
kompot
šťáva, voda s citronem (7)
O2:Polévka  Kulajda
Perník s ovocem
granko, voda s citronem (7)

Jídelníček sestavil Jídelníček schválil Ředitel

Pokrmy obsahují alergeny viz přiložený seznam alergenů.
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