od 22.04.2019

do 26.04.2019

Pondělí 22.4.2019
Oběd 1

Velikonoce

Úterý 23.4.2019
Svačina Sš
Polévka
Oběd 1
Oběd 2
Oběd 3

Obložená cerální bageta s máslem, šunkou, sýrem a ledovým salátem (A: 01,06,07)
Čočková (A: 07,09)
Pošírovaná treska na másle s provensálským kořením, bramborová kaše, mrkvový salát s ananasem, nápoj z aloe vera (A: 01,04,07)
Slovenské halušky s brynzou a slaninou, mrkvový salát s ananasem, nápoj z aloe vera (A: 01,03,07)
Zeleninové rizoto z rýže basmati se strouhaným sýrem, mrkvový salát s ananasem, nápoj z aloe vera (VEG) (A: 07,09)

Středa 24.4.2019
Svačina Sš
Polévka
Oběd 1
Oběd 2
Oběd 3

Honzovy plněné buchty mákem, vanilkové mléko (A: 01,03,07)
Hovězí vývar se špaldovými noky a zeleninou (A: 01,03,07,09)
Hovězí guláš s jarní cibulkou a houskovým knedlíkem, ovoce, ananasový džus (A: 01,03,07,09)
Zeleninový salát se sušenými rajčaty, vejcem a tymiánem, česnekový dresink, tmavý chléb, ovoce, ananasový džus (VEG) (A: 01,03,07,10)
Záhorácký závitek z vepřové pečeně (plněný kysaným zelím), bramborová kaše, ovoce, ananasový džus (A: 01,07,10)

Čtvrtek 25.4.2019
Svačina Sš
Polévka
Oběd 1
Oběd 2
Oběd 3

Šumavský chléb s drožďovou pomazánkou, kedluben (A: 01,03,07)
Dýňový krém (A: 01,07,09)
Smažený kuřecí řízek se šťouchanými cibulkovými bramborami, okurkovým salátem a švestkovým nápojem (A: 01,03,07)
Cikánská hovězí pečeně, dušená dlouhozrnná rýže, okurkový salát, švestkový nápoj (A: 01,06)
Zapékané zeleninové brambory s brokolicí a smetanou, okurkový salát, švestkový nápoj (VEG)

Pátek 26.4.2019
Svačina Sš
Polévka
Oběd 1
Oběd 2

Tortilla buritto s kuřecím masem dresinkem a čerstvou zeleninou (A: 01,03,07,09,10)
Gulášová s bramborem (A: 01,09)
Žemlovka zapékaná s jablky a rozinkami, ovoce, horký nápoj (VEG) (A: 01,03,07)
Kung-pao z kuřecího masa, dušená jasmínová rýže, ovoce, horký nápoj (A: 01,03,06,09)

Jídlo obsahuje alergeny. Jejich čísla jsou uvedena v závorce za názvem jídla.
V rámci pitného režimu je denně podávána čistá pitná voda a od úterý do čtvrtka mléko nebo ochucené mléko či mléčný koktejl. Změna jídelníčku vyhrazena.
Hlavní kuchař: Pavel Komárek
Vedoucí školní jídelny: Petr Pospíšil

