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Pondělí 18.10.2021
Dýňový cop s pomazánkou guacamoule, cherry rajčátka  (A: 01,03,05,06,07,08,11,13)Svačina Sš
Čočková  (A: 01,09)Polévka
Pečené kuřecí stehno, dušená dlouhozrnná rýže, mrkvový salát s dýní, ananasová šťáva  (A: 01,03,07,09)Oběd 1
Kapustová placka se šťouchaným bramborem, mrkvový salát s dýní, ananasová šťáva (VEG)  (A: 01,03)Oběd 2

Úterý 19.10.2021
Šumavský chléb s vaječnou omeletou, hořčicí a steril.okurkou  (A: 01,03)Svačina Sš
Uzená s kroupami  (A: 01,06,07,09)Polévka
Smažený rybí karbenátek, bramborová kaše, rajčatový salát, meruňková šťáva  (A: 01,03,04,07)Oběd 1
Fazole na kyselo s červenou řepou na česneku, restovaná cibulka, tmavý chléb (VEG)  (A: 01,07)Oběd 2

Středa 20.10.2021
Jahodové palačinky s ovocem  (A: 01,03,07)Svačina Sš
Hovězí polévka s masovými noky a těstovinou  (A: 01,03,07,09)Polévka
Vepřové výpečky se špenátem a bramborovým knedlíkem, ovoce, ovocný čaj  (A: 01,03,07)Oběd 1
Zeleninový salát s ředkvičkou a sépiovými kroužky, 2 ks houska, ovoce, ovocný čaj (VEG)  (A: 01,03,07,11)Oběd 2

Čtvrtek 21.10.2021
Croissant s máslem a uzeným sýrem, ledový salát  (A: 01,07)Svačina Sš
Květákový krém  (A: 01,07,09)Polévka
Hovězí kostky dušené na houbách, dušená jasmínová rýže, hlávkový salát, pomerančová šťáva  (A: 01,06)Oběd 1
Slovenské halušky s kysaným zelím a uzenou pečení, restovaná cibulka, pomerančová šťáva  (A: 01,03,10)Oběd 2

Pátek 22.10.2021
Školní Burger z hovězího masa s čerstvou zeleninou a dresinkem  (A: 01,03,10,11)Svačina Sš
Bramborová jarní  (A: 01,07,09)Polévka
Zapékané těstoviny s mletým masem a sýrem, míchaný ovocný kompot, nápoj z Aloe vera  (A: 01,03,07,09)Oběd 1
Zeleninový salát s černou čočkou Beluga a chia semínky, jogurtový dresink, tmavý chléb (VEG)  (A: 01,03,07,10)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.


