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Pondělí 30.1.2023
Vepřová tlačenka v kmínovém chlebu s lahůdkovou cibulkou  (A: 01,03,06)Svačina Sš
Cibulová hnědá  (A: 01,03,07,09)Polévka
Hrachová kaše, uzená krůtí pečeně, šumavský chléb, restovaná cibulka, steril. okurka, ovoce, hrušková šťáva  (A: 01,03,07)Oběd 1
Kapustová smaženka, vařené brambory s máslem, ovoce, hrušková šťáva (VEG)  (A: 01,03,07)Oběd 2
Bratislavská vepřová kýta (smetanová omáčka s hráškem a mrkví a okurkou), vařené přílohové těstoviny, ovoce, hrušková šťáva  (A: 01,03,07,09)Oběd 3

Úterý 31.1.2023
Vanilkový pudink s jahodovým rozvarem a loupáčkem  (A: 01,03,07)Svačina Sš
Rybí boršč  (A: 01,04,07,09,10)Polévka
Masový karbanátek s kuskusem, bramborová kaše, steril. okurka, ananasový džus  (A: 01,03,07)Oběd 1
Dušené vepřové kostky na kmínu, vařené tříbarevné těstoviny, steril. okurka, ananasový džus  (A: 01,03,07,09)Oběd 2
Big-Šopák, zeleninová variace okurků, rajčat a papriky, doplněná balkánským sýrem, dýňový cop, ananasový džus (VEG)  (A: 01,03,05,06,07,08,11,13)Oběd 3

Středa 1.2.2023
Slunečnicová kostka s avokádovou pomazánkou a rajčaty  (A: 01,03,07,11)Svačina Sš
Hrstková  (A: 01,07,09)Polévka
Pečené kuřecí stehno s kari omáčkou, zeleninový pilav, ovoce, citronáda  (A: 01,03,07,09)Oběd 1
Rybí prsty s bramborovou kaší, tzatziki, ovoce, citronáda  (A: 04,07)Oběd 2
Zapékaná brokolice se sýrem, vařené brambory, tzatziki, ovoce, citronáda VEG)  (A: 01,07,09)Oběd 3

Čtvrtek 2.2.2023
Světlá bageta se šunkou a šlehanou lučinou, ledový salát  (A: 01,06,07,09,10)Svačina Sš
Hovězí polévka s těstovinu a zeleninou  (A: 01,07,09)Polévka
Grilovaný vepřový špalíček z panenky v šunkovém kabátku, opékané brambory, salátový mix s čekankou, ovocný čaj s medem  (A: 01,03,09,10)Oběd 1
Hovězí nudličky Stroganov, dušná jasmínová rýže, mix salátů, ovocný čaj s medem  (A: 01,06,07)Oběd 2

Pátek 3.2.2023
Pololetní prázdninySvačina Sš
Pololetní prázdninyOběd 1
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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


