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Úterý 1.9.2020
vánočka, máslo, džem, čaj, kakao  (A: 01,07)Snídaně

chléb, pomazánka z tuňáka, rajče  (A: 01,04)Přesnídáv.

koprová  (A: 01a,03,07,09)Polévka

vepřový guláš, těstoviny, ovocný koncentrát, voda, mléko  (A: 01a,09)Oběd 1

jogurt  (A: 07)Svačina

zeleninové rizoto, sterilovaný okurek, čaj  (A: 07,09)Večeře I.

ovoceVečeře Ii.

Středa 2.9.2020
chléb, máslo, plátkový sýr, vejce, zelenina  (A: 01,03,07)Snídaně

rohlík, pomazánka sýrová, okurek  (A: 01,07)Přesnídáv.

masová s bramborem  (A: 01a,09)Polévka

sojové boby po bagoňsku (ml.paprika, smetana, sójové boby), dušená rýže, ovoce, čaj, voda, mléko  (A:
01a,06,07,09)

Oběd 1

rybí kuličky s eidamem, brambory s pažitkou, dresing, ovoce, čaj, voda, mléko  (A:
01a,01b,01c,01d,03,04,09)

Oběd 2

tvaroháček  (A: 07)Svačina

špagety na česneku s olivovým olejem sypané sýrem, šťáva  (A: 01,07)Večeře I.

rohlík s džememVečeře Ii.

Čtvrtek 3.9.2020
cereálie, mléko, jogurt, čaj  (A: 01,07,08)Snídaně

rohlík graham, kiri sýr, mrkev  (A: 01,07)Přesnídáv.

s drožďovými noky  (A: 01a,03,09)Polévka

zapečené těstoviny s kuřecím mesem a brokolicí, ledový salát, koncentrát, voda, mléko  (A: 01a,03,07,09)Oběd 1

halušky se zelím a slaninou, koncentrát, voda, mléko  (A: 01,03, 07,12)Oběd 2

jogurtové mléko  (A: 07)Svačina

kuřecí stehno, brambor, okurek, čaj  (A: 07)Večeře I.

zeleninaVečeře Ii.

Pátek 4.9.2020
chléb, máslo, šunka, čaj, kakao  (A: 01,07)Snídaně

koláč s tvarohem, ovoce  (A: 01,03,07)Přesnídáv.

špenátová s bulgurem  (A: 01a,07,09)Polévka

francouzské brambory, okurek, čaj, voda, mléko  (A: 03,07,09)Oběd 1
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přírodní vepřový plátek, kuskus, čaj, voda, mléko  (A: 01a,09,10)Oběd 2

puding  (A: 07)Svačina

Změna jídelníčku vyhrazena.

Ilona Řičánková, ved. ŠJ                                                        Čapková Jiřina, ved. kuch.
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Seznam alergenů: Obiloviny obsahující lepek    
Obiloviny - pšenice           
Obiloviny - žito              
Obiloviny - ječmen            
Obiloviny - oves              
Vejce                         
Ryby
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Sójové boby (sója)            
Mléko                         
Ořechy, mandle, pistácie      
Celer                         
Hořčice                       
Oxid siřičitý a siřičitany

Jejich čísla jsou uvedena v závorce za názvem jídla.Jídlo obsahuje alergeny.


