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Pondělí 13.2.2023
Cereální bageta se šunkovou pěnou, ředkvička  (A: 01,06,07,09,10)Svačina Sš
Rybí se zeleninou  (A: 01,03,04,07,09)Polévka
Masové ravioly s toskánskou omáčkou (tomatová se zeleninou), ledový salát, ananasový džus  (A: 01,06,07)Oběd 1
Srbské rizoto z vepřového masa, strouhaný sýr, ledový salát, ananasový džus  (A: 01,07,09)Oběd 2
Zeleninový salát s řeckými žampióny, zelenými olivami a jogurtovým dresinkem, žitný chléb, ananasový džus (VEG)  (A: 01,03)Oběd 3

Úterý 14.2.2023
Jahodové palačinky s cukrem, ovoce  (A: 01,03,07)Svačina Sš
Česneková s vejcem a krutony  (A: 01,03,07,09)Polévka
Sójové kostky zadělávané v mrkvičce s hráškem, vařené brambory, řecký míchaný salát, nápoj z tropického ovoce (VEG)  (A: 01,06,07,09)Oběd 1
Pečený moravský vrabec, dušené kysané zelí, bramborové knedlíky, nápoj z tropického ovoce  (A: 01,10)Oběd 2
Přírodní kuřecí plátek se žampióny a smetanou, dušená dlouhozrnná rýže, řecký míchaný salát, nápoj z tropického ovoce  (A: 01,07)Oběd 3

Středa 15.2.2023
Sekaná pečeně v sezamové bulce s čerstvou zeleninou a dresinkem  (A: 01,03,07,10,11)Svačina Sš
Hovězí polévka s játrovými noky a zeleninou  (A: 01,03,07,09)Polévka
Svíčková na smetaně, kynuté houskové knedlíky, ovoce, meruňková šťáva  (A: 01,03,07,09,10)Oběd 1
Kapustová smaženka, šťouchané cibulkové brambory, ovoce, meruňková šťáva (VEG)  (A: 01,03)Oběd 2
Hanácký kuřecí salát (pekingské zelí, zakysaná smetana), dýňový cop, ovoce, meruňková šťáva  (A: 01,03,05,06,07,08,09,11,13)Oběd 3

Čtvrtek 16.2.2023
2ks zeleninová houska s pomazánkou z pečené kořenové zeleniny, paprika  (A: 01,03,07,11)Svačina Sš
Slepičí s restovanými ovesnými vločkami a zeleninou  (A: 01,03,07,09)Polévka
Dušená čočka na kyselo, sázené vejce, kmínový chléb, restovaná cibulka, steril. okurka, ovocný čaj s medem (VEG)  (A: 01,03)Oběd 1
Záhorácký závitek (s kysaným zelím a slaninou), bramborová kaše, ovocný čaj s medem  (A: 01,07,09,10)Oběd 2
Krevetové rizoto se sušenými rajčaty a parmazánem, ovocný čaj s medem  (A: 02,04,07,09,14)Oběd 3

Pátek 17.2.2023
Šumavský chléb s vaječnou omeletou a hořčicí, čerstvá zelenina  (A: 01,03)Svačina Sš
Hrachová  (A: 01,03,09)Polévka
Sekaná pečeně s bramborovou kaší, ovoce, šťáva z červených hroznů  (A: 01,03,07)Oběd 1
Plněný paprikový lusk cibulkovým bulgurem s ratatouille omáčkou, steril. okurka, ovocný čaj s medem (VEG)  (A: 01,07)Oběd 2
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Seznam alergenů: Obiloviny obsahující lepek    
Korýši                        
Vejce                         
Ryby                          
Arašídy (podzemnice olejná)   
Sójové boby (sója)            
Mléko
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Ořechy, mandle, pistácie      
Celer                         
Hořčice                       
Sezamová semena               
Vlčí bob                      
Měkkýši

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

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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