
  

 

 

                                   OD   9.4.  -   13.4.2018                       Alergeny 

 
PONDĚLÍ    Přesnídávka : chleba, tuňáková pomazánka, pórek, kapie, čaj s mlékem  1a,7,4 

                      Oběd             : polévka  rajčatová s ovesnými vločkami    9,1d 

                                              Krůtí sekaná pečeně, šťouchané brambory s cibulkou,   1a,3 

                                              okurkový salát s kysanou smetanou, 100% džus   7   

                      Svačina  MŠ : tvarohový míša, cornflakes, kiwi, zelený čaj   7                        

                      Svačina  ZŠ  : smetanový krém, pečivo, ovocný čaj    7,1a 

_____________ 

ÚTERÝ        Přesnídávka : slunečnicový chleba, luštěninová pom., rajče, kakao  1a,b, 7,9 

                      Oběd             : polévka  rychlá hovězí s těstovinou    9,1a 

                                              Rybí filé na másle se zel. bylinkami, bramborová kaše, 4,7 

                                               míchaný kompot , voda s citronem, ovoce 

                      Svačina  MŠ : houska s pikantní pom., mrkev, ovocný čaj  1a,7   

                      Svačina  ZŠ  : fit houska, vajíčková pom. se šunkou, zelenina, bílá káva  1a,b,6,11,7 

_______________ 

STŘEDA    Přesnídávka : veka, tvarohová pom. s nutellou a chia sem.,bílá káva, jablko 1a,7,5,6,8              

                      Oběd           :  polévka  slovenská cizrnová    9 

                                             Kuřecí plátek na hrášku, jasmínová rýže,  1a,7 

                                             hlávkový salát, ovocný nápoj,    7                           

                     Svačina MŠ :  žitný chleba s pom. krémem, kedlubna, rajče, 100% džus  1b,a,7 

                     Svačina ZŠ  :  kakaové cereálie, bílý jogurt, mléko, jablko  1a,7 

        _______________ 

ČTVRTEK  Přesnídávka : bílé pečivo, domácí játrová paštika, zelená cibulka, šípkový čaj  1a,7 

                        Oběd          : polévka  bramborová s houbami    9 

                                             Dukátové buchtičky se šodó,     1a,7,3 

                                             mléčný kokteil s ovocem, ovocný bar    7 

                      Svačina MŠ : graham. pečivo, sýr lučina, ředkvičky, okurka, džus tykvík  1a,7                                                                      

                      Svačina ZŠ  : bílé pečivo, domácí játrová paštika, zelená cibulka, zelený čaj    1a,7                          

      ________________ 

PÁTEK      Přesnídávka :  podmáslový chleba, pórková pomazánka, bílá káva    1a,b,7 

                      Oběd           :  polévka  jarní zeleninová    9 

                                             Krůtí výpečky, dušený špenát,    9,1a,3,7                                                       

                                             bramborové noky, ovocný nápoj    1a            

                     Svačina MŠ :  ovocný jogurt, banketka, brusinkový čaj   7,1a 

                     Svačina ZŠ  :  obložený chlebíček se sýrem, ovocný nápoj    1a,7,3                                          

           _______________________ 

 
 

Všechna jídla jsou určena k rychlé spotřebě !!! 

 

V rámci pitného režimu mají děti vždy k dispozici nesladkou a nemléčnou variantu nápoje 

a vodu ochucenou pouze ovocem. 

 

Sestavila: Tvardková Marta  


