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Jídelní lístek

02.12.2019

pondělí S1:Mléko, bikava, čaj
Jogurt bílý, sypané čokoládové  müsli, 
ovoce (7,1a,6,8)
S2:Mléko, bikava, čaj
Tuňák, máslo, zelenina, chleba, ovoce (7,4,
1a)

O1:Polévka  Květáková
Mexická tortilla s červenou fazolí a 
hovězím masem
čaj (1a,9,7)
O2:Polévka  Květáková
Vepřové maso po čínsku, jasmínová rýže
čaj (1a,9,7)

V1:Pečený uzenářský karbanátek, 
brambory s máslem, zelný salát
čaj, mléko (7,3,1a,6,9)

SV:Zeleninová tvarohová svačinka, vital 
večka, ovoce
čaj, mléko (1a,7)

03.12.2019

úterý S1:Mléko, granko, čaj
Pomazánka vlašská, zelenina, chleba, 
rohlíky (7,6,3,1a)
S2:Mléko, granko, čaj
Pribináček duo, vital rohlíček (7,1a,6,8)

O1:Polévka  Rybí s krutonama
Kuřecí prsa s brokolicí a sýrem, 
bramborová kaše, zeleninová obloha
šťáva (4,9,1a,7)
O2:Polévka  Rybí s krutonama
Rýžová kaše s malinami a grankem, kompot
šťáva, mléčný nápoj (7,4,9,1a)

V1:Čočka po kyselu, párek, vejce, okurek, 
chleba
čaj, mléko (1a,6,3,7)

SV:Grand Dessert kakaový, dýňová kostka, 
ovoce
čaj, mléko (1a,1b,7)

04.12.2019

středa S1:Mléko, malcao, čaj
Pomazánka   medová, slunečnicový chleba 
(7,1a)
S2:Mléko, malcao, čaj
Paštika zlatá lahůdková, zelenina, chleba, 
rohlíky (7,1a,6)

O1:Polévka  Minestra
Segedínský guláš, houskový knedlík
čaj (9,7,1a,3,6)
O2:Polévka  Minestra
Těstoviny Penne se špenátovou omáčkou 
a šunkou
čaj (9,1a,3,6,7)

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

SV:Plátkový sýr Dammer, pletýnka, ovoce
čaj, mléko (1a,6,7)

05.12.2019

čtvrtek S1:Mléko, kakao, čaj
Pomazánka tvarohová s kápií, zelenina, 
rohlíky (7,1a,6)
S2:Mléko, kakao, čaj
Zlínský mandlový rohlíček 2ks, ovoce (7)

O1:Polévka  Mikulášská  hrstková
Čertovské nudličky z hovězího masa, 
dušená rýže, zeleninový salát
šťáva (1a,9)
O2:Polévka   Mikulášská hrstková
Andělská zeleninová směs, kuskus
šťáva (1a,7,9)

V1:Vepřový smažený řízek, bramborový 
salát
čaj, mléko (3,7,1a,6,10)

SV:Termix vanilkový, jogurt ovocný, dětské 
piškoty
čaj, mléko (7,1a,3)

06.12.2019

pátek S1:Mléko, bikava, čaj
Žervé termizovaný přírodní sýr, zelenina, 
hvězdička 2ks (7,1a)
S2:Mléko, bikava, čaj
Pomazánka z pečeného masa, zelenina, 
chleba (7,1a)

O1:Polévka  Frankfurtská
Čevapčiči, štouchané brambory, hořčice, 
čalamáda
šťáva (1a,9,3,6,10)
O2:Polévka   Frankfurtská
Ovocný salát, sypaný müsli oříškové, vital 
rohlíček
mléčný nápoj, šťáva (1a,9,7,8,6)
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