
 

 

                          OD   9.9.  -   13.9.2019                       Alergeny 

 
PONDĚLÍ     Přesnídávka : houska s tuňákovou pom, rajče, ovocný čaj   1a,4,7 

                       Oběd             : polévka  smetanová fazolová     9,7 

                                               Boloňské špagety s kuřecím masem,   9,1a 

                                               100% džus, hroznové víno                 

                       Svačina  MŠ : slunečnicový chleba, máslo, med, mléko, jablko   1a,7                

                       Svačina  ZŠ  : fit houska s tuňákovou pom., rajče, okurka, ovocný čaj  1a,6,11, 4,7  

_____________ 

ÚTERÝ         Přesnídávka : jáhlová kaše s kakaem, ovocný čaj, broskev   7 

                       Oběd             : polévka  zeleninová se sýrovým kapáním 9, 7, 1, 3 

                                               Krůtí plátek na zázvoru, vařené brambory,   9,1a  

                                               jogurtová omáčka, zeleninový bar, voda s citronem   7,10                           

                       Svačina  MŠ : chleba s máslem, sýr cihla, okurka, kapie, capuccino   1a,b,7 

                       Svačina  ZŠ  : rohlík s máslem, šunka, okurka, ovocný nápoj 1a,b,7 

_______________ 

STŘEDA      Přesnídávka : podmásl. chleba, pom. z míchaných vajec, ředkvičky, kakao   1a,b,7, 3 

                      Oběd            :  polévka  česneková s bulgurem   9,1a 

                                             Selská vepřová pečeně, hlávkové zelí,   9,1a 

                                              bramborový knedlík, ledový čaj ovocný   1a, 7 

                      Svačina MŠ : loupák, jogurtové  mléko ochucené, nektarinka   1a,7 

                      Svačina ZŠ  : chléb s vaječnou smaženkou, pórek, okurek, ovocný čaj 1, 3, 10   

                                                                 _______________ 

ČTVRTEK  Přesnídávka : sojový rohlík se šunkovou pěnou, rajče, švédský čaj 1, 7 

                        Oběd          :  bramborová polévka 9 

Smetanová čočka, vařené vejce, chléb, kyselý okurek 7, 3, 1      

Svačina MŠ : grahamová veka s pomazánkovým krémem, zelenina na výběr,          

ovocný čaj           1, 7                                                                           

                      Svačina ZŠ  : kakaové  cereálie, bílý jogurt, mléko, banán    1a,7 

  

PÁTEK        Přesnídávka : houska s cizrnovou pom., zelená cibulka, kapie, bílá káva   1a,7,10  

                       Oběd           :  polévka  hovězí s tarhoňou    9,1a 

                                              Vařené hovězí zadní, rajčatová omáčka, míchané  1a                                                           

                                               těstoviny, voda s pomerančem a meduňkou, hruška    

                      Svačina MŠ : šlehaný tvaroh s piškoty a ovocem, ovocný nápoj   7,1a,3 

                      Svačina ZŠ  : slun. chleba, máslo, plátkový sýr, zelenina, kakao  1a,b,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: Pešátová Kateřina   

 


