
  

 

 

                                   OD   16.4.  -   20.4.2018                 Alergeny  

 
PONDĚLÍ    Přesnídávka : špaldová celozrnná krupice s kakaem, šípkový čaj, jablko  1e,7 

                       Oběd            :  polévka luštěninová s brokolicí    9,1a 

                                               Cikánská hovězí pečeně, bulgur s quinoou,   1a,9 

                                               okurkový salát, voda s pomerančem 

                       Svačina  MŠ : toustový chleba, pomazánka z avokáda, kakao  1a,7                     

                       Svačina  ZŠ  : chleba, rostlinný tuk, vařené vejce, zelenina, zelený čaj  1a,b,3 

_____________ 

ÚTERÝ        Přesnídávka : chleba, pom. z krabích tyčinek, zelená cibulka, bílá káva  1a,b,7,4 

                      Oběd             :  polévka gulášová se sójovým masem     9,6            

                                              Těstoviny zapečené s uzeným sýrem,   1a,7,3 

                                               zeleninový salát, džus mrkvík                                                                   

                      Svačina  MŠ : 100% ovocné pyré, banketka, zelený čaj   1a  

                      Svačina  ZŠ  : párek v rohlíku s kečupem, ovocný čaj   1a 

_______________ 

STŘEDA      Přesnídávka : grahamový rohlík, žervé, rajče, kakao   1a,b,7 

                      Oběd            :  polévka  pórková s pohankovým kapáním    9,3,7 

                                              Italský vepřový plátek, chlupaté knedlíky,    1a,7,9 

                                               voda s citronem  a mátou, mandarinka       

                      Svačina MŠ :  pudink s piškoty a ovocem, ovocný čaj  7,1a,3 

                      Svačina ZŠ  :  selský rohlík, tavený sýr, zelenina na výběr, mléko  1a,b,6,11,7    

        _______________ 

ČTVRTEK  Přesnídávka : podmásl.chleba, cizrnová pom, okurka, kapie, bílá káva  1a,b,7,10 

                        Oběd          :  polévka  mrkvová s kuskusem    9,1a 

                                              Kuřecí kousky s kukuřicí, vařené brambory,  9 

                                              jogurtová tatarská omáčka, zeleninový bar, ovocný nápoj   7,9,10              

                       Svačina MŠ : bramborka ½ ks s máslem, kokteil s ovocem, pomeranč  1a,b,c,11,7                                                                              

                       Svačina ZŠ  : ovocný jogurt, pečivo, ovocný nápoj  7,1a  

      ________________ 

PÁTEK        Přesnídávka : ovocný perník, horká čokoláda, jablko   1a,3,7 

                       Oběd           :  polévka  krupicová s červenou čočkou   9,1a                          

                                              Segedínský guláš z krůtího masa, celozrnný   7,1a,3                                                       

                                              knedlík, ovocný čaj, ovoce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

                      Svačina MŠ : žitný chleba, pomazánkový krém, vařené vejce, pažitka, mléko 1a,b,7,3 

                      Svačina ZŠ  : makový závin, horká čokoláda, jablko   1a,3,7                                                          

           _______________________ 

 
 

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  


