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09.03.2020

pondělí S1:Mléko, malcao, čaj
Tuňák, máslo, zelenina, chleba
 (7,4,1a)
S2:Mléko, bikava, čaj
Pomazánkové máslo, zelenina, chleba (7,
1a)

O1:Polévka  Francouzská (1a,3,9)
Ragů z králičího masa, těstoviny
šťáva (7,1a,3)
O2:Polévka  Francouzská (1a.3.9)
Hrachová kaše, ražněná domácí klobása 
Dědy Pilčíka, okurek, chleba
šťáva (1a,6)

V1:Švestkový táč, kakao (3,7,1a) SV:Žervé přírodní termizovaný sýr, rajče, 
vital večka
čaj, mléko (1a,7,3)

10.03.2020

úterý S1:Mléko, granko, čaj
Míchaná vajíčka na másle, zelenina, chleba 
(7,1a,3)
S2:Mléko, granko, čaj
Termix maxi vanilkový, rohlíky (7,1a,6)

O1:Polévka  Dýňový krém s dýňovými 
semínky (1a,7,9)
Soukenický řízek, bramborová kaše, salát 
coleslaw
šťáva (7,3,1a,6)
O2:Polévka  Dýňový krém s dýňovými 
semínky (1a,7,9)
Sojové maso na hříbkách, kuskus
šťáva (6,1a,9)

V1:Thajské nudle s krůtím masem
čaj, mléko (7,1a,6)

SV:Pribináček duo, vital rohlík, banán
čaj, mléko (7,1a,1b)

11.03.2020

středa S1:Mléko, bikava, čaj
Pomazánka česneková, zelenina, rohlíky (7,
1a,6)
S2:Mléko, bikava, čaj
Jogurt bílý, cereální kroužky medové (7,1a,
6,8)

O1:Polévka  Hrstková (1a,9)
Pečené kuřecí stehno ala kachna, červené 
zelí, bramborový knedlík
šťáva (1a,7,3,9)
O2:Polévka  Hrstková (1a,9)
Rýžová kaše s malinami a grankem
mléčný nápoj, šťáva (7)

V1:Vepřový plátek přírodní, dušená rýže, 
ledový salát
čaj, mléko (7,1a)

SV:Ovocná přesnídávka, piškoty
čaj, mléko (7)

12.03.2020

čtvrtek S1:Mléko, kakao, čaj
Pomazánka borůvková, hvězdička 2ks (7,
1a)
S2:Mléko, kakao, čaj
Zlínský sýrový rohlíček 2ks (7,1a,8)

O1:Polévka  Krůtí vývar s písmenkama (1a,
3,9)
Toskánské špagety, sypané sýrem, 
polníček
šťáva (1a,3,7)
O2:Polévka  Krůtí vývar s písmenkama (1a,
3,9)
Krůtí játra pikant, opékané brambory, 
zeleninový salát
šťáva (9,1a,7,3,6)

V1:Obalovaná treska s bylinkovou omáčkou,
 bramborová kaše, zeleninová obloha
čaj, mléko (4,3,1a,6,7)

SV:Croissant  meruňkový a nugátový, pudink
čaj, mléko (7,1a,3,6)

13.03.2020

pátek S1:Mléko, malcao, čaj
Obložený talíř,zelenina, veka (7,6,3,1a)
S2:Mléko, malcao, čaj
Mandlový zlínský rohlíček 2ks (7)

O1:Polévka   Gulášová, rohlík (1a,6,9)
Kuřecí prsa po čínsku, dušená rýže
šťáva (1a,9)
O2:Polévka  Gulášová, rohlík (1a,6,9)
Kynuté meruňkové knedlíky, sypané 
tvarohem a máslem
mléčný nápoj, šťáva
 (1a,3,7)
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