
 

 

  

                                   OD   14.5.  -  18.5.2018                   Alergeny 

 
PONDĚLÍ     Přesnídávka : graham rohlík s máslem, malinový džem, kakao  1a,7 

                       Oběd             : polévka kmínová s kapáním   9,1a,3,7                      

                                               Fazole con  carne, chleba, pečivo,   9,1a,b, 

                                               zeleninový salát, ovocný čaj, mléko                                                   

                       Svačina  MŠ : houska s jarní pom., rajče, čaj se sirupem   1a,7,3                                  

                       Svačina  ZŠ  : cornflakes, šlehaný tvaroh s jogurtem, mléko, jablko   1a,7 

_____________ 

ÚTERÝ         Přesnídávka : houska s vajíčkovou pom., ředkvičky, bílá káva    1a,3,7   

                       Oběd             : polévka  cibulová s bramborem  7,9  

                                               Vepřová kýta na smetaně, celozrnný knedlík,  9,1a,7,3 

                                               ovocný nápoj, ovoce 

                       Svačina  MŠ : bílý jogurt s medem a ovocem, chia s, pečivo, 100% džus  7,1a 

                       Svačina  ZŠ  : houska s vajíčkovou pom., ředkvičky, okurka, ovocný čaj 1a,7,3 

_______________ 

STŘEDA      Přesnídávka : cereální pečivo s máslem, rajče, capuccino    1a,b,7  

                       Oběd            : polévka zeleninová s kuskusem    9,1a 

                                              Kuřecí plátek na zázvoru, bramborová kaše,   9,1a,7  

                                              hlávkový salát, voda s citronem         

                      Svačina MŠ : chleba s máslem a strouhaným sýrem, kapie, zelený čaj    1a,b,7 

                      Svačina ZŠ  : chleba s rostl. tukem, šunka, rajče, okurka, zelený čaj   1a,b,7 

        _______________ 

ČTVRTEK  Přesnídávka : podmásl. chleba, pom. z rybího filé, pórek, bylinkový  čaj 1a,b,7,4 

                        Oběd           : polévka bramborová  s červenou čočkou    9 

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

                                              bramborový knedlík, 100% džus    1a 

                       Svačina MŠ : veka s čokoládovým pom. krémem, mléko, jablko   1a,7                                                                                             

                       Svačina ZŠ  : fit houska, hermelínová pom., kapie, pórek, ovocný čaj  1a,b,6,7,11,7       

      ________________ 

PÁTEK        Přesnídávka : müsli loupák ½ ks, kakao, banán   1a,b,d,6,7,3,11,7 

                       Oběd           : polévka  z kysaného zelí    7,3,9 

                                             Zapečené těstoviny s kuřecím masem,    1a,9,7                             

                                             zeleninový bar, voda s citronem a mátou, ovoce 

                      Svačina MŠ : žitný chleba s máslem a lučinou, rajče, mléčný kokteil   1b,a,7    

                      Svačina ZŠ  : bavorský vdolek, kakao, jablko   1a,3,7,6                                    

           _______________________ 

 
 

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  


