
 

 

                                    OD   13.5.  -  17.5.2019                   Alergeny 

 

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

                       Oběd             : polévka krupicová s vejcem   9,1a,3                     

                                               Zapečené těstoviny s kuřecím masem,   1a,3,7 

                                               okurkový salát s kysanou smetanou, ovocný čaj   7                                                

                       Svačina  MŠ : houska, avokádová pomazánka, brusinkový čaj   1a,7,3                                  

                       Svačina  ZŠ  : cornflakes, šlehaný tvaroh s jogurtem a ovocem, ovocný nápoj  7 

_____________ 

ÚTERÝ         Přesnídávka : chleba, máslo, vařené vejce, zelená cibulka, kapie, 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 lesním ovocem, piškoty, 100% džus  7,1a,3 

                       Svačina  ZŠ  : tuňákový sendvič, ovocný čaj    1a,7,3,4 

_______________ 

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

                       Oběd            : polévka zeleninová s kuskusem    9,1a 

                                              Hovězí nudličky na houbách, bulgur s rýží,   9,1a,7  

                                              hlávkový salát, voda s citronem         

                      Svačina MŠ : chleba s rostl. tukem, strouhaný sýr, kapie, okurka, zelený čaj  1a,b,7 

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

        _______________ 

ČTVRTEK  Přesnídávka : podmásl. chleba, pom. z olejovek, pórek, ovocný  čaj 1a,b,7,4 

                        Oběd           : polévka  beluga   9 

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

                                              bramborový knedlík, ledový čaj ovocný    1a 

                       Svačina MŠ : veka pom. tvarohová s nutellou, mléko, jablko   1a,7                                                                                             

                       Svačina ZŠ  : fit houska, hermelínová pom., kapie, zel.cibulka, mléko  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 

                                             Cizrnové placičky, vařené brambory, tomatový dip,   3,1a,7                         

                                             zeleninový bar, voda s ovocem a meduňkou, ovoce 

                      Svačina MŠ : žitný chleba s lučinou, rajče, jablkový mošt   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  


