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Pondělí 24.5.2021
Z červené čočkyPolévka Db
Vanilkový pribináček s makovkou, ovoce  (A: 01,03)Svačina Sš
Z červené čočky  (A: 01,09)Polévka
Tilápie zapečená s brokolicí a mozerellou, bramborová kaše, ledový salát s rucolou, hrušková šťáva  (A: 01,03,04,07,09)Oběd 1
Krevetové rizoto se zeleninou, ledový salát s rucolou, hrušková šťáva  (A: 02,04,07,09,14)Oběd 2
Tilápie zapečená s brokolicí a mozerellou, bramborová kaše, ledový salát s rucolou, hrušková šťáva  (A: 04,07)S Om.lepku

Úterý 25.5.2021
Slepičí polévka s bezlepkovou těstovinou a zeleninou  (A: 07,09)Polévka Db
Tmavý chléb s tuňákovou pomazánkou, ředekev  (A: 01,04,07)Svačina Sš
Slepičí polévka s tarhoňou a zeleninou  (A: 01,03,07,09)Polévka
Hovězí guláš, kynuté houskové knedlíky, ovoce, ananasový džus  (A: 01,03,07,09)Oběd 1
Francouzské zapékané brambory s uzeným masem a vejci, steril. okurka, ovoce, ananasový džus  (A: 01,03,07,09,10)Oběd 2
Hovězí guláš, kynuté bezlepkové knedlíky, ovoce, ananasový džus  (A: 03,07)S Om.lepku

Středa 26.5.2021
Mrkvičková  (A: 07)Polévka Db
Dýňový cop s guacamoule (avokádová pomazánka), cherry rajčátka  (A: 01,03,05,06,07,08,11,13)Svačina Sš
Mrkvičková  (A: 01,07,09)Polévka
Zadělávané fazolkové lusky na kyselo s koprem, sázené vejce, vařené brambory, rychlý salát z červené řepy, pomerančová šťáva (VEG)  (A: 01,03,07)Oběd 1
Špagety Carbonáre (s vejci, smetanou, oregánem), strouhaný sýr, rychlý salát z červené řepy, pomerančová šťáva (VEG)  (A: 01,03,07)Oběd 2
Zadělávané fazolkové lusky na kyselo s koprem, sázené vejce, vařené brambory, rychlý salát z červené řepy, pomerančová šťáva  (A: 07)S Om.lepku

Čtvrtek 27.5.2021
Masový krém  (A: 09)Polévka Db
Školní burger s čerstvou zeleninou a česnekovým dresinkem  (A: 01,03,10,11)Svačina Sš
Masový krém  (A: 01,07,09)Polévka
Pečené kuřecí stehno po zahradnicku (se zeleninou), dušená dlouhozrnná rýže, steril. okurka, jahodový nápoj  (A: 01,07,09)Oběd 1
Špenátová omeleta, šťouchané brambory s restovanou cibulí, jahodový nápoj (VEG)  (A: 03,07)Oběd 2
Pečené kuřecí stehno po zahradnicku (se zeleninou), dušená dlouhozrnná rýže, steril. okurka, jahodový nápoj  (A: 07)S Om.lepku

Pátek 28.5.2021
Bramboračka  (A: 06,07,09)Polévka Db
Světlý toast se šunkou, vejci a praženou cibulkou, ledový salát  (A: 01,03,06,07)Svačina Sš
Bramboračka  (A: 01,07,09)Polévka
Dukátové buchtičky s vanilkovým krémem, ovoce, špaldový nápoj (VEG)  (A: 01,03,07)Oběd 1
Moravské výpečky s dušenou růžičkovou kapustou, vařené brambory, ovoce, špaldový nápoj  (A: 01)Oběd 2
Bezlepkové dukátové buchtičky s vanilkovým krémem, ovoce, ovocný čaj  (A: 03,07)S Om.lepku

Seznam alergenů:

Jejich čísla jsou uvedena v závorce za názvem jídla.Jídlo obsahuje alergeny.
01 
02 
03 

Obiloviny obsahující lepek    
Korýši                        
Vejce                         

08 
09 
10 

Ořechy, mandle, pistácie      
Celer                         
Hořčice                       
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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

04 
05 
06 
07

Ryby                          
Arašídy (podzemnice olejná)   
Sójové boby (sója)            
Mléko

11 
13 
14

Sezamová semena               
Vlčí bob                      
Měkkýši


