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Pondělí 26.9.2022
2 ks kaiserka s tuňákovou pěnou, hlávkový salát  (A: 01,03,04,07,11)Svačina Sš
Cizrnová  (A: 01,09)Polévka
Hovězí kostky zadělávané v mrkvičce, vařené brambory, jahodová šťáva  (A: 01,06,07)Oběd 1
Zapékané těstoviny po Lotrinsku (s mletým masem, tomaty a zakys.  smetanou), zelný salát Coleslaw, jahodová šťáva  (A: 01,07)Oběd 2
BBQ kuřecí paličky, kmínový chléb, zelný salát Coleslaw, jahodová šťáva  (A: 01,03,07)Oběd 3

Úterý 27.9.2022
Vánočka s lísko-oříškovou pomazánkou, ovoce  (A: 01,03,05,06,07,08)Svačina Sš
Kulajda  (A: 01,03,07,09)Polévka
Fazole na kyselo s restovanou červenou řepou a restovanou cibulí, žitný chléb, ovoce, malinová šťáva (VEG)  (A: 01)Oběd 1
Halušky s dušenými jablky, skořicí a zakysanou smetanou, ovoce, malinová šťáva (VEG)  (A: 01,03,07)Oběd 2
Hovězí nudličky Stroganov (se žampióny, smetanou a tomaty), dušená dlouhozrnná rýže, ovoce, malinová šťáva  (A: 01,06,07)Oběd 3

Středa 28.9.2022
STÁTNÍ  SVÁTEKOběd 1

Čtvrtek 29.9.2022
Kuřecí gyros s čerstvou zeleninou v sezamové bulce  (A: 01,07,11)Svačina Sš
Pórková s vejci  (A: 01,03,07,09)Polévka
Bratislavská vepřová kýta (papriko-smetanová omáčka), vařené přílohové těstoviny, pomerančová šťáva  (A: 01,03,07,09)Oběd 1
Zapékaný květák jako mozeček, vařené brambory, salát z čínského zelí s ředkvičkou, pomerančová šťáva (VEG)  (A: 03)Oběd 2
Kuřecí rizoto s hráškem a duo mrkvičkou, strouhaný sýr, salát z čínského zelí s ředkvičkou, pomerančová šťáva  (A: 01,03,07,09)Oběd 3

Pátek 30.9.2022
Honzovy plněné buchty povidly, ovoce  (A: 01,03,07)Svačina Sš
Dýňový krém s krutony  (A: 01,07,09)Polévka
Krůtí pečeně po selsku, dušené kysané zelí, bramborové knedlíky, ovoce, nápoj z bílého hroznu  (A: 01,10)Oběd 1
Grilovaný Sedlčanský sýr s grilovanou zeleninou, tmavá bageta, ovoce, nápoj z bílého hroznu (VEG)  (A: 01,07,09)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)
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Mléko                         
Ořechy, mandle, pistácie      
Celer                         
Hořčice                       
Sezamová semena

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


