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Pondělí 1.11.2021
Vanilkový pribináček s makovkou, ovoce  (A: 01,03)Svačina Sš
Barevná s pohankou  (A: 01,07,09)Polévka
Fazole Con-Carne s kukuřicí, šumavský chléb, ovoce, nápoj z karibiku  (A: 01,03,09)Oběd 1
Krupicová kaše se strouhanou čokoládou a máslem, ovoce, nápoj z karibiku (VEG)  (A: 01,07)Oběd 2

Úterý 2.11.2021
Tmavý chléb s tuňákovou pomazánkou, paprika kápie  (A: 01,04,07)Svačina Sš
Dýňová s krutony  (A: 01,07,09)Polévka
Smažený kuřecí řízek s bramborovou kaší, šopský salát, nápoj Karkulka  (A: 01,03,07)Oběd 1
Zeleninový salát s rucolou a restovanou treskou, jogurtový dresink, mrkvová houska  (A: 01,04,06,07,10)Oběd 2

Středa 3.11.2021
Dýňová cop s pomazánkou guacamoule, cherry rajčátka  (A: 01,03,05,06,07,08,11,13)Svačina Sš
Rybí se zeleninou  (A: 01,04,07,09)Polévka
Dušené vepřové nudličky na slanině, dušená dlouhozrnná rýže, ovoce, broskvová šťáva  (A: 01,06,10)Oběd 1
Sojové kostky zadělávané v mrkvičce s hráškem, vařené brambory, ovoce, broskvová šťáva (VEG)  (A: 01,06,07,09)Oběd 2

Čtvrtek 4.11.2021
Školní Burger s Čedarem a majonézou, čerstvá zelenina  (A: 01,03,07,10,11)Svačina Sš
Hrstková  (A: 01,07,09)Polévka
Fazolkové lusky na kyselo, sázené vejce, vařené brambory, ledový salát, ovocný čaj s medem (VEG)  (A: 01,03,07)Oběd 1
Míchaný zeleninový salát s grilovanou cuketou a sýrovými krutony, jogurtový dresink, 2ks raženka, ovocný čaj s medem (VEG)  (A: 01,03,07,09,11)Oběd 2

Pátek 5.11.2021
2ks Croasant se šunkovou pěnou a čerstvou zeleninou  (A: 01,06,07,09,10)Svačina Sš
Hovězí s fridátovými nudlemi a zeleninou  (A: 01,03,07,09)Polévka
Plněný paprikový lusk v rajské omáčce, kynuté houskové knedlíky, ovoce, šťáva z lesních jahod  (A: 01,03,07,09)Oběd 1
Komfitovaná hovězí líčka na houbách s bramborovou kaší, ovoce, šťáva z lesních jahod  (A: 01,06,07,09)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                          
Arašídy (podzemnice olejná)   
Sójové boby (sója)            
Mléko
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Ořechy, mandle, pistácie      
Celer                         
Hořčice                       
Sezamová semena               
Vlčí bob

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


