
 

 

                                   OD   18.6.  -   22.6.2018                    Alergeny 

 
PONDĚLÍ      Přesnídávka : pečivo bílé, cizrnová pomazánka, rajče, capuccino  1a,b,7,10 

                        Oběd             : polévka pórková s kapáním    9,3,7 

                                                Srbské rizoto, okurkový salát,    9 

                                                voda se sirupem, mléko, ovoce      

                        Svačina  MŠ : šlehaný tvaroh s ovocem, BIO kaštanový plátek, 100% džus  7                     

                        Svačina  ZŠ  : krupicová kaše s perníkem, ovocný nápoj, jablko  1a,3,7      

_____________ 

ÚTERÝ         Přesnídávka : graham, máslo, vařené vejce, kapie, okurka, kakao  1a,7,3 

                       Oběd             : polévka  rajčatová s ovesnými vločkami      9,1d       

                                               Rybí filé s rajčaty a mozzarellou, bramborová kaše,    4,7 

                                               mrkvový salát s jablky, voda s citronem 

                       Svačina  MŠ : bílý jogurt s medem a chia sem., pečivo, ovocný čaj, nektarinka  7,1a 

                       Svačina  ZŠ  : obložená bageta (sýr, vejce, zelenina), ledový čaj    1a,7,3                                

_______________ 

STŘEDA      Přesnídávka : chléb, tuňáková pom., zelená cibulka, brusinkový čaj  1a,b,4,7 

                      Oběd            :  polévka  zeleninová s jáhly    9 

                                              Sázené vejce, dušený špenát,     1a,3,9 

                                              vařené brambory, ovocný nápoj, ovoce   1a                                    

                      Svačina MŠ :  bílé pečivo, jarní pomazánka, mléko   1a,3,7 

                      Svačina ZŠ  :  chléb, tuňáková pom., zelená cibulka, zelený čaj  1a,b,4,7 

        _______________ 

ČTVRTEK  Přesnídávka : celozrnná špaldová krupicová kaše s kakaem, bylinkový čaj,   1e,7 

                        Oběd          :  polévka  fazolová   9 

                                              Vepřový plátek na česneku se sýrem, bramborové  1a,9,7 

                                               noky, zelný salát s koprem, 100 % džus                   

                       Svačina MŠ : houska, sýr lučina, rajče, pórek, mléko    1a,7                                                                                          

                       Svačina ZŠ  : houska, sýr lučina, rajče, pórek, mléko    1a,7 

      ________________ 

PÁTEK        Přesnídávka : slunečnicový chleba, rozhuda, paprika, okurka, bílá káva   1a,b,7 

                       Oběd           :  polévka  brokolicová s bramborem    9 

                                              Kuřecí kousky se sýrovou omáčkou,  9,1a,7                   

                                               těstoviny, voda s citronem    1a   

                      Svačina MŠ :  muffinek, jahodový kokteil, ovoce     1a,3,7 

                      Svačina ZŠ  :  muffinky 2 ks, mléčný kokteil, ovoce   1a,3,7                                                          

           _______________________ 

 
 

Všechna jídla jsou určena k okamžité spotřebě!!! 

 

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

 a vodu ochucenou pouze ovocem. 

  

Sestavila: Tvardková Marta  


