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Pondělí 7.6.2021
Dýňová  (A: 07)Polévka Db
Ovocný míchaný salát s jogurtem, žmolenkový rohlík  (A: 01,03,07)Svačina Sš
Dýňová  (A: 01,07,09)Polévka
Filet Treska na másle s kmínem, vařené brambory s pažitkou, rajčatový salát, nápoj Mrkvík s pomerančem  (A: 01,04,07)Oběd 1
Zeleninový salát se smaženými cibulovými kroužky, bylinkový dresink, 2ks mrkvová houska (VEG)  (A: 01,03,07,11)Oběd 2
Filet Treska na másle s kmínem, vařené brambory s pažitkou, rajčatový salát, nápoj Mrkvík s pomerančem  (A: 04,07)S Om.lepku

Úterý 8.6.2021
Hrachová  (A: 09)Polévka Db
Šumavský chléb s játrovou pomazánkou, kedluben  (A: 01,03,07)Svačina Sš
Hrachová  (A: 01,07,09)Polévka
Jemné kuřecí rizoto s hráškem a dvoubarevnou mrkvičkou, steril. okurka, ovoce, jahodová šťáva  (A: 01,03,07,09)Oběd 1
Koprová omáčka, vařené vejce, vařené brambory, ovoce, jahodová šťáva (VEG)  (A: 01,03,07,09)Oběd 2
Jemné kuřecí rizoto s hráškem a dvoubarevnou mrkvičkou, steril. okurka, ovoce, jahodová šťáva  (A: 07)S Om.lepku

Středa 9.6.2021
Kapustová  (A: 09)Polévka Db
Domácí pečené Míša-řezy s kakaem, ovoce  (A: 01,03,07)Svačina Sš
Kapustová  (A: 01,07,09)Polévka
Vranovské biftečky z mletého masa s tomaty a paprikou, bramborová kaše,  zelný salát s mrkví, borůvkový nápoj  (A: 01,03,07)Oběd 1
Plněná paprika cibulkovým bulgurem s omáčkou ratatoulle, borůvkový nápoj (VEG)  (A: 01,07)Oběd 2
Vranovské biftečky z mletého masa s tomaty a paprikou, bramborová kaše, zelný salát s mrkví, borůvkový nápoj  (A: 03)S Om.lepku

Čtvrtek 10.6.2021
Hovězí polévka s bezlepkovými nudlemi a zeleninou  (A: 07,09)Polévka Db
Plněná tortilla míchanými vejci s rajčaty a rucolou  (A: 01,03)Svačina Sš
Hovězí polévka s vlasovými nudlemi a zeleninou  (A: 01,07,09)Polévka
Moravský vrabec, dušené kysané zelí, houskové kynuté knedlíky, ovoce, hrušková šťáva  (A: 01,03,07,10)Oběd 1
Houbové pohankoto s řapíkatým celerem, ovoce, hrušková šťáva (VEG)  (A: 01,07,09)Oběd 2
Moravský vrabec, dušené kysané zelí, bezlepkové kynuté knedlíky, ovoce, hrušková šťáva  (A: 03,07,10)S Om.lepku

Pátek 11.6.2021
Česneková s bramborem  (A: 03,09)Polévka Db
Tmavá bageta s máslem, hermelínem a karamelovou cibulkou, ledový salát  (A: 01,07)Svačina Sš
Česneková s bramborem a kroupami  (A: 01,07,09)Polévka
Cikánská hovězí pečeně, vařené přílohové těstoviny, ledový salát, ostružinový nápoj  (A: 01,03,06)Oběd 1
Sezóní zeleninové lečo se sázeným vejcem, vařené brambory, ledový salát, ostružinový nápoj (VEG)  (A: 03)Oběd 2
Cikánská hovězí pečeně, vařené bezlepkové těstoviny, ledový salát, ostružinový nápojS Om.lepku

Seznam alergenů:

Jejich čísla jsou uvedena v závorce za názvem jídla.Jídlo obsahuje alergeny.
01 
03 
04 

Obiloviny obsahující lepek    
Vejce                         
Ryby                          

07 
09 
10 

Mléko                         
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

06 Sójové boby (sója) 11 Sezamová semena


