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Pondělí 20.2.2023
Velká pletýnka s vaječným salátem z lučiny, salátová okurka  (A: 01,03,07,11)Svačina Sš
Fazolová bílá  (A: 01,07,09)Polévka
Pečené kuřecí stehno se zeleninou, vařené brambory, zelný salát s koprem, mrkvová šťáva  (A: 01,03,09)Oběd 1
Zeleninové rizoto se strouhaným sýrem, zelný salát s koprem, mrkvová šťáva (VEG)  (A: 07,09)Oběd 2
Kuskusový salát se surimi a čerstvou zeleninou, kaiserka, mrkvová šťáva  (A: 01,03,04,07,09,10,11)Oběd 3

Úterý 21.2.2023
Dýňový cop s pomazánkou z červených fazolí a řepy, mrkev  (A: 01,03,05,06,07,08,11,13)Svačina Sš
Hovězí polévka s drožďovými noky  (A: 01,03,07,09)Polévka
Rajská omáčka, hovězí zadní, kynuté houskové knedlíky, ovoce, nápoj z aloe vera  (A: 01,03,07,09)Oběd 1
Španělský ptáček z vepřového masa, dušená jasmínová rýže, ovoce, nápoj z aloe vera  (A: 01,03,06,09,10)Oběd 2
Novohradský kuřecí plátek (paprika, tomaty, žampióny, slanina), vařené brambory, ovoce, nápoj z aloe vera  (A: 01,03,07,09)Oběd 3

Středa 22.2.2023
Hanácké koláče, plněné tvarohem s povidly a drobenkou, ovoce  (A: 01,03,07)Svačina Sš
Hráškový krém  (A: 01,03,07,09)Polévka
Smažená rybí kostka s bramborovou kaší, mrkvový salát s ananasem, ovocný čaj s medem  (A: 01,03,04,07)Oběd 1
Zeleninový salát s černou čočkou Beluga, jogurtový dresink, žitný chléb, ovocný čaj s medem (VEG)  (A: 01,03,10)Oběd 2
Hovězí guláš klasik, kynuté houskové knedlíky, ovocný čaj s medem  (A: 01,03,07,09)Oběd 3

Čtvrtek 23.2.2023
Plněná tortilla míchanými vejci s rukolou a plátkovým sýrem  (A: 01,03,07)Svačina Sš
Barevná s pohankou  (A: 01,07,09)Polévka
Dušené kuře na paprice, vařené těstoviny, ovoce, multivitaminová šťáva  (A: 01,03,07,09)Oběd 1
Zapékané brambory s mletým masem a tomaty, ovoce, multivitaminová šťáva  (A: 03,07)Oběd 2
Špenátová omeleta, vařené máslové brambory, ovoce, multivitaminová šťáva (VEG)  (A: 01,03,07)Oběd 3

Pátek 24.2.2023
Světlý toast se sýrovou pomazánkou a ledovým salátem  (A: 01,03,07)Svačina Sš
Mrkvičková s těstovinou  (A: 01,07,09)Polévka
Americká kotleta, vařené brambory, salát z čínského zelí s kukuřicí, citronáda  (A: 01,10)Oběd 1
Žemlovka zapékaná s jablky, rozinkami a skořicí, máslo, kávový nápoj s mlékem (VEG)  (A: 01,03,07)Oběd 2
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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.

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


