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Pondělí 19.9.2022
Šumavský chléb se šlehaným máslovým medem, mrkvička  (A: 01,03,07)Svačina Sš
Drožďová s kapáním  (A: 01,03,07,09)Polévka
Plněné ovocné tvarohové knedlíky se zakysanou smetanou a jahodami, ovoce, broskvová šťáva (VEG)  (A: 01,03,06,07,08,12)Oběd 1
Fazolový guláš se sójovým masem, kmínový chléb, ovoce, broskvová šťáva (VEG)  (A: 01,03,06)Oběd 2
Dušené kuře na paprice, vařené přílohové těstoviny, ovoce, broskvová šťáva  (A: 01,03,07)Oběd 3

Úterý 20.9.2022
Tmavá bageta s krabím salátem, okurka  (A: 01,04,07,10)Svačina Sš
Brokolicová  (A: 01,07,09)Polévka
Smažená rybí kostka s bramborovou kaší, rychlý salát z červené řepy, ananasová šťáva  (A: 01,03,04,07)Oběd 1
Pečené kuře ala-kachna, červené zelí, bramborové knedlíky, rychlý salát z červené řepy, ananasová šťáva  (A: 01,03,07,09)Oběd 2
Míchaný salát s rukolou, polníčkem a ovčím sýrem, žitný chléb, ananasová šťáva (VEG)  (A: 01,03,07,10)Oběd 3

Středa 21.9.2022
Domácí Míša řezy s tvarohem, ovoce  (A: 01,03,07)Svačina Sš
Hovězí polévka s pohankou a zeleninou  (A: 07,09)Polévka
Plněný paprikový lusk v rajské omáčce, kynuté houskové knedlíky, ovoce, multivitaminový nápoj  (A: 01,03,07,09)Oběd 1
Zapékané brambory s brokolicí, ovoce, multivitaminový nápoj (VEG)  (A: 03,07)Oběd 2
Asijské kuřecí nudličky, dušená dlouhozrnná rýže, ovoce, multivitaminový nápoj  (A: 01,03,06,07,09,10)Oběd 3

Čtvrtek 22.9.2022
Obložené vejce v aspiku, 2ks houska  (A: 01,03,06,07,09,10,11)Svačina Sš
Čočková  (A: 01,07,09)Polévka
Přírodní kuřecí plátek, šťouchané brambory s cibulkou, salát z míchaného salátu, jablková šťáva  (A: 01,07)Oběd 1
Houbové pohankoto s řapíkatým celerem salát z míchaného salátu, jablková šťáva (VEG)  (A: 01,07,09)Oběd 2
Zeleninový salát s červenou řepou a kozím sýrem, jogurtový dresink, tmavý toastový chléb (VEG)  (A: 01,03,07,10)Oběd 3

Pátek 23.9.2022
Světlý toast se sýrovou pěnou a ledovým salátem  (A: 01,03,07)Svačina Sš
Hráškový krém  (A: 01,03,07,09)Polévka
Restovaný cibulkový bulgur s grilovanou zeleninou a sázeným vejcem, ostružinová šťáva (VEG)  (A: 01,03,09)Oběd 1
Štěpánská sekaná pečeně, vařené brambory s pažitkou, svěží salát, ostružinová šťáva  (A: 01,03,07)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                          
Sójové boby (sója)            
Mléko
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Ořechy, mandle, pistácie      
Celer                         
Hořčice                       
Sezamová semena               
Oxid siřičitý a siřičitany

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


