
 

 

                                   OD   11.6.  -   15.6.2018                      Alergeny 

 
PONDĚLÍ    Přesnídávka  : cereální houska, zahradnický tvaroh, kapie, capuccino  1a,b,d,7 

                       Oběd             : polévka  cibulová s bramborem a červenou čočkou   9,7 

                                               Špagety s rajčatovou omáčkou a tofu,     1a,9,6 

                                                voda s citronem, nápoj v krabičce 

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

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

_____________ 

ÚTERÝ         Přesnídávka : slunečnicový chleba, vajíčková pom., rajče, kakao    1a,b,3,7    

                       Oběd             : polévka  hrstková s bulgurem   9,1a 

                                               Sekaný řízek z krůtího masa, šťouchané brambory s cibulkou,   1a,3,7    

                                               okurkový salát s kys. smetanou, ovocný nápoj, meloun  7 

                       Svačina  MŠ : ovocná přesnídávka s piškoty, zelený čaj   1a,3 

                       Svačina  ZŠ  : fit houska s vajíčkovou pom., pórek, kapie, ovocný čaj   1a,b,3,7 

_______________ 

STŘEDA      Přesnídávka : jáhlová kaše s ovocnou omáčkou, bylinkový čaj, jablko 7,8b 

                      Oběd            :  polévka  z fazolových lusků       9,7 

                                              Hovězí nudličky s ajvarem, celozrnné těstoviny,    9,1a 

                                              salát z čínského zelí, ovocný nápoj,                                                

                      Svačina MŠ :  grahamový rohlík, zeleninová pom., kakao   1a,3,7  

                      Svačina ZŠ  :  žitný chleba, zeleninová pomazánka, bílá káva   1b,a,3,7 

        _______________ 

ČTVRTEK  Přesnídávka : podmásl. chleba, sýrová pom. s nivou, zelená cibulka, bílá káva 1a,b,7 

                        Oběd          :  polévka  zeleninová s drožďovými knedlíčky   1a,3,7, 9 

                                             Kuřecí řízek v bylinkové krustě, bramborová kaše,    9,1a,7 

                                              salátový bar, voda s mátou, ovoce                      

                       Svačina MŠ : skořicové cereálie, bílý jogurt, mléko, jablko       1a,7                                                                 

                       Svačina ZŠ  : pudinkový pohár, křupavý plátek, ovocný nápoj   7,                              

      ________________ 

PÁTEK        Přesnídávka : chleba, pom. z rybího filé, ředkvičky, šípkový čaj s medem  1a,b,4,7 

                       Oběd           : polévka  česneková s pohankou a krutonky   9,1a,b 

                                             Vepřová pečeně, hlávkové zelí nové,   1a,9                                    

                                              bramborový knedlík, ledový čaj s ovocem    1a 

                      Svačina MŠ : pečivo bílé, sýr žervé, kedlubna, mrkev, mléko   1a,7 

                      Svačina ZŠ  : obložené chlebíčky se šunkou a sýrem, horká čokoláda     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  


