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Pondělí 21.6.2021
Jogurtový nápoj s tvarohovým šátečkem, ovoce  (A: 01,03,06,07)Svačina Sš
Čočková  (A: 01,09)Polévka
Pečená kuřecí roláda plněná masovou fáší, bramborová kaše, rajčatový salát, jahodová šťáva  (A: 01,03,07,10)Oběd 1
Těstovinový salát Palermo (se sušenými rajčaty a oregánem), mrkvová houska (VEG)  (A: 01,03,07,09,11)Oběd 2

Úterý 22.6.2021
2 ks zeleninový rohlík se šunkovou pěnou, paprika kápie  (A: 01,06,07)Svačina Sš
Slepičí polévka s kapáním a zeleninou  (A: 01,03,07,09)Polévka
Pečená kachna, dušené zelí, bramborové knedlíky, ovoce, ovocný čaj  (A: 01,10)Oběd 1
Lasagne Bolognese zapékané s tomaty a sýrem, hlávkový salát, ovoce, ovocný čaj  (A: 01,07,09)Oběd 2

Středa 23.6.2021
Langoš se sýrem, tatarkou a kečupem, ovoce  (A: 01,03,07,09,10)Svačina Sš
Pórková s vejcem  (A: 01,03,07,09)Polévka
Rybí kostka ve smetanové omáčce s koprem, vařené brambory, ledový salát, pomerančový džus  (A: 01,04,07,09)Oběd 1
Hlívový guláš s kmínovým chlebem, ledový salát, pomerančový džus (VEG)  (A: 01,03,09)Oběd 2

Čtvrtek 24.6.2021
Šumavský chléb se škvarkovou pomazánkou, cherry rajčátka  (A: 01,03)Svačina Sš
Italská s těstovinou  (A: 01,07,09)Polévka
Dušená hovězí pečeně na houbách, dušená dlouhozrnná rýže, ovocný míchaný kompot, borůvkový nápoj  (A: 01,06)Oběd 1
Bramborové noky s tomaty, bazalkou a polníčkem, strouhaný parmazán, ovocný míchaný kompot, borůvkový nápoj (VEG)  (A: 01,07)Oběd 2

Pátek 25.6.2021
Světlá bageta se šlehanou lučinou, uzeným sýrem a ledovým salátem  (A: 01,07)Svačina Sš
Kulajda  (A: 01,03,07,09)Polévka
Krůtí maso na divoko, vařené přílohové těstoviny, řecký salát, jablková šťáva  (A: 01,03)Oběd 1
Vaječná omeleta se zeleninou, vařené máslové brambory, řecký salát, jablková šťáva (VEG)  (A: 03,07,09)Oběd 2

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
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Seznam alergenů: Obiloviny obsahující lepek    
Vejce                         
Ryby                          
Sójové boby (sója)
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Mléko                         
Celer                         
Hořčice                       
Sezamová semena

Jejich čísla jsou uvedena v závorce za názvem jídla.Jídlo obsahuje alergeny.


