od 13.06.2022

do 17.06.2022

Pondělí 13.6.2022
Svačina Sš
Polévka
Oběd 1
Oběd 2
Oběd 3

Kmínový chléb s játrovou pomazánkou, salátová okurka (A: 01,03,07)
Rybí se zeleninou (A: 01,03,04,07,09,10)
Vepřová kýta dušená na paprice, vařené těstoviny, míchaný zeleninový salát, jablková šťáva (A: 01,03,07)
Pečené kuřecí stehno s kořenovou zeleninou, vařené brambory, míchaný zeleninový salát, jablková šťáva (A: 01,03,09)
Gnocchi se sušenými rajčaty a restovanou cibulkou v tomatové omáčce, míchaný zeleninový salát, jablková šťáva (VEG) (A: 01,03,07)

Úterý 14.6.2022
Svačina Sš
Polévka
Oběd 1
Oběd 2
Oběd 3

Světlý toastový chléb s pomazánkou z pečené mrkve, cherry rajčátka (A: 01,03,07)
Slepičí polévka s drožďovými noky a zeleninou (A: 01,03,07,09)
Zadělávané smetanové fazolky se sázeným vejcem, vařené brambory, nápoj z aloe vera (VEG) (A: 01,03,07)
Dušené hovězí kostky v mrkvi, vařené brambory, nápoj z aloe vera (A: 01,06,07)
Segedínský guláš, kynuté houskové knedlíky, nápoj z aloe vera (A: 01,03,07,09,10)

Středa 15.6.2022
Svačina Sš
Polévka
Oběd 1
Oběd 2
Oběd 3

Kmínový chléb s vaječnou omeletou a steril. zeleninou (A: 01,03,07)
Vločková s vejci (A: 01,07,09)
Hrachová kaše, uzená pečeně, restovaná cibulka, kmínový chléb, steril. okurka, ovoce, limetová šťáva (A: 01,03,07)
Čevapčiči z mletého masa s hořčicí, vařené brambory, ovoce, limetová šťáva (A: 01,03,10)
Špagety Carbonáre (s vejci, smetanou a oregánem), ovoce, limetová šťáva (VEG) (A: 01,03,07)

Čtvrtek 16.6.2022
Svačina Sš
Polévka
Oběd 1
Oběd 2
Oběd 3

Pudinková mřížka s kakaem (A: 01,03,07)
Minestrone (A: 01,07,09)
Smažený rybí karbanátek s bramborovou kaší, mrkvový salát s dýní, borůvková šťáva (A: 01,03,04,07)
Dušené vepřové kostky na kmínu, dušená dlouhozrnná rýže, mrkvový salát s dýní, borůvková šťáva (A: 01)
Jarní zeleninový salát s kozím sýrem a slunečnicovým semínkem, cereální bageta, borůvková šťáva (VEG) (A: 01,03,07,10)

Pátek 17.6.2022
Svačina Sš
Polévka
Oběd 1
Oběd 2

2 ks kaiserka s hermelínovou pomazánkou a ledovým salátem (A: 01,03,07,11)
Hrstková (A: 01,09)
Pečený moravský vrabec, dušené hlávkové zelí, kynuté houskové knedlíky, ovoce, mrkvový nápoj s jahodou (A: 01,03,07)
Honzovy buchty plněné mákem a povidly, kakao, ovoce (A: 01,03,07)

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

01
03
04
06

Obiloviny obsahující lepek
Vejce
Ryby
Sójové boby (sója)

07
09
10
11

Mléko
Celer
Hořčice
Sezamová semena

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

