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Jídelní lístek

04.03.2019

pondělí S1:Mléko, bikava, čaj
Krajanka žervé, paprika, rohlíky, chleba, 
jablko (7,1a,6)
S2:Mléko, bikava, čaj
Jogurt smetanový bílý, plněné polštářky 
čokoládové, jablko (7,1a,8)

O1:Polévka  Vločková
Hovězí maso po cikánsku, dušená rýže
šťáva, voda s citronem (9,1a)
O2:Polévka  Vločková
Vepřová játra po tyrolsku, houskový knedlík
šťáva, voda s citronem (1a,3,6,7,9)

V1:Pečené kuřecí stehno, vařené brambory,
 kompot
čaj, mléko (1a,7)

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

05.03.2019

úterý S1:Mléko, kakao, čaj
Pomazánka rybí, kedlubna, rohlíky, chleba (
7,1a,6)
S2:Mléko, kakao, čaj
Donutky 2ks, kiwi (7)

O1:Polévka  Krupicová 
Krůtí prsa na paprice, těstoviny
čaj, voda s citronem (1a,7,3)
O2:Polévka  Krupicová
Bramborový guláš ze sojového masa, 
dalamánek
čaj, voda s citronem (1a,1b,3)

V1:Moravský vrabec, kysané zelí, knedlík 
bramborový
čaj, mléko (1a,7)

SV:Ovocný balíček, tyčinka
čaj, mléko (1a,7)

06.03.2019

středa S1:Mléko, granko, čaj
Strouhaný sýr, máslo, rajče, chleba (7,3,
1a)
S2:Mléko, granko, čaj
Pizza cop 2ks (7)

O1:Polévka  Špenátový krém
Čočka po kyselu, vejce 2ks, okurek, chleba
šťáva, voda s citronem (1a,7)
O2:Polévka  Špenátový krém
Nudle s mákem a máslem, ovocný salát
šťáva, voda s citronem (7)

V1:Pečený losos s pestem, hranolky, 
dresink, zeleninová obloha
čaj, mléko (7,4,9)

SV:Kefírové mléko ochucené, bagetka, 
pomeranč
čaj

07.03.2019

čtvrtek S1:Mléko, malcao, čaj
Domácí tvaroh s ovocem, máslový rohlíček 
(7,1a)
S2:Mléko, malcao, čaj
Pomazánkové máslo, ředkvička, rohlíky, 
chleba (7,1a,6)

O1:Polévka  Frankfurtská
Vepřový řízek, bramborový salát
čaj, voda s citronem (1a,6,7)
O2:Polévka  Frankfurtská
Květákový nákyp, bramborová kaše, zelný 
salát
čaj, voda s citronem (1a,3,7)

V1:Hovězí nudličky pikant, dušená rýže, 
zeleninový salát
čaj, mléko (1a,9,7)

SV:Přesnídávka ovocná, piškoty
čaj, mléko (7)

08.03.2019

pátek S1:Mléko, bikava, čaj
Obložený talíř, veka (7,1a)
S2:Mléko, bikava, čaj
Řecký jogurt, hvězdička slunečnicová, 
banán (7,1a,6)

O1:Polévka  Fazolová
Špagety po milánsku s kuřecím masem, 
sypané sýrem
šťáva, voda s citronem (1a,9)
O2:Polévka  Fazolová
Žemlovka s jablky a tvarohem
granko, voda s citronem (1a,9,6,7)
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Pokrmy obsahují alergeny viz přiložený seznam alergenů.
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