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Pondělí 3.10.2022
Světlá bageta se šlehanou tuňákovou pěnou, ledový salát  (A: 01,04,07)Svačina Sš
Dýňový krém s česnekovými krutony  (A: 01,07,09)Polévka
Pečené voňavé kuřecí stehýnko s bramborovou kaší, zelný salát s koprem, nápoj z červené řepy  (A: 01,03,07,10)Oběd 1
Míchaný těstovinový salát s čerstvou zeleninou a sýrem, 2 ks raženka, nápoj z červené řepy (VEG)  (A: 01,03,07,11)Oběd 2
Zapékaný houbový Kuba s kroupami a cuketou, zelný salát s koprem, nápoj z červené řepy (VEG)  (A: 01)Oběd 3

Úterý 4.10.2022
Pizza Margareta, s tomaty, šunkou mozzarellou a kukuřicí  (A: 01,06,07)Svačina Sš
Drožďová se zeleninou  (A: 01,03,07,09)Polévka
Segedínský guláš, kynuté houskové knedlíky, ovoce, rakytníková šťáva  (A: 01,03,07,09,10)Oběd 1
Špagety Carbonáre (s vejci, smetanou a oregánem) sypané parmazánem, ovoce, rakytníková šťáva (VEG)  (A: 01,03,07)Oběd 2
Pečené vepřenky s hořčicí a jarní cibulkou, vařené brambory, ovoce, rakytníková šťáva  (A: 01,03,10)Oběd 3

Středa 5.10.2022
Velká pletýnka s vaječnou pomazánkou, okurka  (A: 01,03,07,11)Svačina Sš
Hovězí polévka s játrovými noky a zeleninou  (A: 01,03,07,09)Polévka
Smažený vepřový řízek, šťouchané brambory s cibulkou, okurkový salát, brusinková šťáva  (A: 01,03,07)Oběd 1
Rizoto s kuřecího masa se zeleninou (hrášek, kukuřice, dvoubarevná mrkvička) , okurkový salát, brusinková šťáva  (A: 01,03,07,09)Oběd 2
Čerstvý zeleninový salát se sázeným vejcem a jogurtovo-bylinkovým dresinkem, světlá bageta, brusinková šťáva (VEG)  (A: 01,03)Oběd 3

Čtvrtek 6.10.2022
Kmínový chléb s máslem, šunkou a paprikou  (A: 01,03,06,07,09,10)Svačina Sš
Hrstková  (A: 01,07,09)Polévka
Pečené dukátové buchtičky s vanilkovým krémem, ovoce, ovocný čaj s medem (VEG)  (A: 01,03,07)Oběd 1
Cikánská hovězí pečeně (s tomaty a paprikou), dušená jasmínová rýže, ovoce, ovocný čaj s medem  (A: 01,06)Oběd 2
Pytlácké vepřové ražniči (nakládané v česneku a majoránce), bramborové kaše, ovoce, ovocný čaj s medem  (A: 01,03,07)Oběd 3

Pátek 7.10.2022
Loupáček s ovocnou přesnídávkou, ovoce  (A: 01,03)Svačina Sš
Houbová se zeleninou  (A: 01,09)Polévka
Pečená filet Treska na másle, vařené brambory, ledový salát, multivitaminový nápoj  (A: 01,04,07)Oběd 1
Sýrová omeleta, šťouchané brambory, ledový salát, multivitaminový nápoj (VEG)  (A: 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)
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Mléko                         
Celer                         
Hořčice                       
Sezamová semena

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


