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Pondělí 22.6.2020
Pórková s vejcem  (A: 03,07,09)Polévka Db
Pórková s vejcem  (A: 01,03,07,09)Polévka
Sekaná pečeně, bramborová kaše, steril.okurka, nápoj  (A: 01,03,07)Oběd 1
Sekaná pečeně, bramborová kaše, steril.okurka, nápoj  (A: 03,06,07)S Om.lepku

Úterý 23.6.2020
Květáková krémová  (A: 06,07)Polévka Db
Květáková krémová  (A: 01,07,09)Polévka
Kung-pao z kuřecího masa, dušená dlouhozrnná rýže, nápoj  (A: 01,03,06,09)Oběd 1
Kung-pao z kuřecího masa, dušená dlouhozrnná rýže, nápoj  (A: 03,06)S Om.lepku

Středa 24.6.2020
Hovězí vývar s bezlepkovými noky a zeleninou  (A: 03,07,09)Polévka Db
Hovězí vývar s drožďovými noky a zeleninou  (A: 01,03,07,09)Polévka
Hrachová kaše, opékaný ostravský ježek, kmínový chléb, restovaná cibulka, steril.okurka, nápoj  (A: 01,03,06,07)Oběd 1
Hrachová kaše, opékaný uzeninový bezlepkový ježek, bezlepkový chléb, restovaná cibulka, steril.okurka, nápoj  (A: 07)S Om.lepku

Čtvrtek 25.6.2020
Kulajda s bramborem  (A: 03,07)Polévka Db
Kulajda s bramborem  (A: 01,03,07,09)Polévka
Přírodní vepřový plátek, opékané brambory, tatarská omáčka, nápoj  (A: 01,03,06,07,09,10)Oběd 1
Přírodní vepřový plátek, opékané brambory, tatarská omáčka, nápoj  (A: 01,03,07,09,10)S Om.lepku

Pátek 26.6.2020
HrstkováPolévka Db
Hrstková  (A: 01,09)Polévka
Plněný paprikový lusk v rajské omáčce, houskové knedlíky, nápoj  (A: 01,03,07,09)Oběd 1
Plněný paprikový lusk v rajské omáčce, bezlepkové kynuté knedlíky, nápoj  (A: 03,06,07,09)S Om.lepku
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Pondělí 29.6.2020
Hovězí vývar s bezlepkovými nudlemi a zeleninou  (A: 07,09)Polévka Db
Hovězí vývar s nudlemi a zeleninou  (A: 01,07,09)Polévka
Smažená vepřová játra, vařené brambory, tatarská omáčka, nápoj  (A: 01,03,06,07,10)Oběd 1
Smažená vepřová játra, vařené brambory, tatarská omáčka, nápoj  (A: 03,07)S Om.lepku

Úterý 30.6.2020
Čočková  (A: 09)Polévka Db
Čočková  (A: 01,09)Polévka
Koprová omáčka, hovězí zadní, houskové knedlíky, nápoj  (A: 01,03,07,09)Oběd 1
Koprová omáčka, hovězí zadní, bezlepkové kynuté knedlíky, nápoj  (A: 03,07)S Om.lepku

Středa 1.7.2020
Boršč  (A: 07,09,10)Polévka Db
Boršč  (A: 01,07,09,10)Polévka
Pečené kuře na másle se zeleninou, dušená dlouhozrnná rýže, míchaný ovocný kompot, nápoj  (A: 01,03,09)Oběd 1
Pečené kuře na másle se zeleninou, dušená dlouhozrnná rýže, míchaný ovocný kompot, nápoj  (A: 09)S Om.lepku

Čtvrtek 2.7.2020
Masový krém  (A: 09)Polévka Db
Masový krém  (A: 01,07,09)Polévka
Pestrý zeleninový salát s restovanou treskou a jogurtovým dipem, cereální bageta, nápoj  (A: 01,04,10)Oběd 1
Pestrý zeleninový salát s restovanou treskou a jogurtovým dipem, bezlepková houska, nápoj  (A: 04,10)S Om.lepku

Pátek 3.7.2020
Cibulová  (A: 07)Polévka Db
Cibulová  (A: 01,03,07,09)Polévka
Špagety s boloňskou omáčkou a strouhaným sýrem, nápoj  (A: 01,07,09)Oběd 1
Bezlepkové těstoviny s boloňskou omáčkou a strouhaným sýrem, nápoj  (A: 07,09)S Om.lepku

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

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


