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Pondělí 10.10.2022
2 ks kaiserka s lučinou, hermelínem, rajčaty a rukolou  (A: 07)Svačina Sš
Hovězí polévka s restovanými ovesnými vločkami a zeleninou  (A: 01,09)Polévka
Míchaný čočkový salát (Beluga) s čerstvou zeleninou a vejcem, žitný chléb, ovoce, pomerančová šťáva (VEG)  (A: 01,03,09)Oběd 1
Přírodní vepřová panenka ve slaninovém kabátku, šťouchané brambory s restovanou cibulkou, ovoce, pomerančová šťáva  (A: 01)Oběd 2
Hovězí nudličky "Stroganov" (smetanovo-tomatová omáčka), dušená jasmínová rýže, ledový salát, multivitaminový nápoj  (A: 01,06,07)Oběd 3

Úterý 11.10.2022
Plněný croissant lučinou, plátkovým sýrem a hlávkovým salátem  (A: 01,07)Svačina Sš
Cibulová s vejci  (A: 01,03,07,09)Polévka
Záhorácký závitek (plněný kysaným zelím) s bramborovou kaší, míchaný listový salát, ovocný čaj  (A: 01,07,09,10)Oběd 1
Zeleninový salát s rukolou, sušenými rajčaty a slunečnicovým semínkem, jogurtový dresink, tmavá bageta, ovocný čaj (VEG)  (A: 01,07,10)Oběd 2
Boloňské těstoviny (masová směs s tomaty) se strouhaným sýrem, míchaný listový salát, ovocný čaj  (A: 01,07,09)Oběd 3

Středa 12.10.2022
Kmínový chléb ve vaječném župánku s hořčicí a čerstvou zeleninu  (A: 01,03,07,10)Svačina Sš
Slepičí polévka s vlasovými nudlemi a zeleninou  (A: 01,03,07,09)Polévka
Pečená kachna, kysané červené zelí, bramborové knedlíky, ovoce, dýňová šťáva  (A: 01)Oběd 1
Těstovinový salát "Palermo", olivy, tymián, bazalka), slunečnicová kostka, ovoce, dýňová šťáva (VEG)  (A: 01,03,05,06,07,08,09,11,13)Oběd 2
Přírodní kuřecí plátek, vařené brambory, ovoce, dýňová šťáva  (A: 01,07)Oběd 3

Čtvrtek 13.10.2022
Domácí tažený koláč plněný tvarohem s povidly a drobenkou  (A: 01,03,07)Svačina Sš
Masový krém  (A: 01,07,09)Polévka
Bifteček z krůtího masa, šťouchané brambory s cibulkou, rajčatový salát, mangová šťáva  (A: 01,03,10)Oběd 1
Restovaný bulgur na kari se zeleninou, rajčatový salát, mangová šťáva (VEG)  (A: 01,07)Oběd 2
Houbové kostky z hovězího masa, dušená jasmínová rýže, rajčatový salát, mangová šťáva  (A: 01,06)Oběd 3

Pátek 14.10.2022
2ks mrkvová houska s avokádovou pomazánkou, cherry rajče  (A: 01,06,07)Svačina Sš
Fazolová bílá  (A: 01,09)Polévka
Milánské špagety s kuřecím masem, strouhaný sýr, řecký salát, mrkvový nápoj s ananasem  (A: 01,03,07,09)Oběd 1
Pečený losos s bylinkami a máslem, bramborová kaše, řecký salát, mrkvový nápoj s ananasem  (A: 01,04,07)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.


