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Jídelní lístek

27.01.2020

pondělí S1:Mléko, kakao, čaj
Mramorový blok 1/2, pudink (7,1a,3)
S2:Mléko, kakao, čaj
Tavený sýr smetanito, máslo, rohlíky, 
chleba, zelenina (7,1a,6)

O1:Polévka  Hrachová (1a,9)
Uzenářský karbanátek, šťouchané 
brambory s cibulkou, zeleninová obloha
šťáva (7,3,1a,6)
O2:Polévka  Hrachová (1a,9)
Zeleninové rizoto sypané sýrem a 
kečupem, ledový salát
šťáva (1a,7,9)

V1:Krůtí prsa po řecku, špecle
čaj, mléko (1a,3,7)

SV:Termix maxi vanilkový a čokoládový, 
ovoce
čaj, mléko (7)

28.01.2020

úterý S1:Mléko, bikava, čaj
Pomazánka tvarohová, kedlubna, chleba, 
rohlíky (7,1a,6)
S2:Mléko, bikava, čaj
Monte mléčný dezert, vital rohlíček (7,1a,8)

O1:Polévka  Cibulačka  s krutonkama (1a,9)
Hovězí na hříbkách, těstoviny vřetena, 
kompot
šťáva (1a,3)
O2:Polévka  Cibulačka  s krutonkama (1a,9)
Dušená mrkev duo, vařená vejce 2ks, 
brambory
šťáva (3,1a,7)

V1:Záhorácký závitek, rýže basmati
čaj, mléko (1a,7)

SV:Donut  lísko oříškový 1ks, donut s 
vanilkovou náplní 1ks, ovoce
čaj, mléko (7,1a,3)

29.01.2020

středa S1:Mléko, granko, čaj
Pomazánka drožďová, zelenina, chleba, 
rohlíky, ovoce (7,1a,3,6)
S2:Mléko, granko, čaj
Koblihy s ovocnou náplní 2ks, ovoce (7,1a,
3)

O1:Polévka  Minestra (1a,9)
Svíčková na smetaně, houskový knedlík
šťáva (7,1a,9,3,6)
O2:Polévka  Minestra (1a,9)
Krůtí játra na cibulce, kuskus, šopský salát
šťáva (7,1a,9)

V1:Zapékané těstoviny s masem, okurkový 
salát
čaj, mléko (3,1a,7)

SV:Jogurtový nápoj Activia jahoda-kiwi, vital 
večka
čaj (1a,7)

30.01.2020

čtvrtek S1:Mléko, malcao, čaj
Pomazánka z uzené makrely, zelenina,
chleba (7,4,1a)
S2:Mléko, malcao, čaj
Jogurt ovocný, cornflakes, ovoce (7)

O1:Polévka  Vývar s písmenkama (1a,9)
Smažený kuřecí řízek, bramborová kaše, 
zelný salát s křenem
šťáva (7,1a,6,3)
O2:Polévka  Vývar s písmenkama (1a,9)
Lasagne s brokolicí 
šťáva (1a,9,7)
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