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Pondělí 5.9.2022
Světlá bageta se šunkovou pěnou, rajče  (A: 01,06,07,09,10)Svačina Sš
Vločková se zeleninou  (A: 01,07,09)Polévka
Pečené kuřecí stehno ala-bažant, dušená dlouhozrnná rýže, řecký salát, jablková šťáva  (A: 01)Oběd 1
Chalupářský bramborový guláš (fazole, brambory, žampióny), kmínový chléb, řecký salát, jablková šťáva (VEG)  (A: 01,03)Oběd 2
Vepřový paprikáš, vařené přílohové těstoviny, řecký salát, jablková šťáva  (A: 01,03,07)Oběd 3

Úterý 6.9.2022
Croissant s lučinou a uzeným sýrem, ledový salát  (A: 01,07)Svačina Sš
Mrkvičková s těstovinou  (A: 01,07,09)Polévka
Pečený moravský vrabec, dušený špenát, bramborové knedlíky, ovoce, malinový nápoj  (A: 01,03,07)Oběd 1
Zadělávané fazolkové lusky na kyselo s koprem, sázené vejce, vařené brambory, ovoce, malinový nápoj (VEG)  (A: 01,03,07)Oběd 2
Srbské vepřové rizoto (tomaty, paprika), strouhaný sýr, ovoce, malinový nápoj  (A: 01,07,09)Oběd 3

Středa 7.9.2022
Třešňová bublanina s drobenkou, ovoce  (A: 01,03,07)Svačina Sš
Hovězí polévka s vlasovými nudlemi a zeleninou  (A: 01,07,09)Polévka
Smažený kuřecí řízek s bramborovou kaší, okurkový salát, mrkvová šťáva s jahodami  (A: 01,03,07)Oběd 1
Těstovinový salát s tuňákem, vejci a čerstvou zeleninou, mrkvová šťáva s jahodami  (A: 01,03,04,07)Oběd 2
Zeleninové rizoto s bulgurem a strouhaným parmazánem, ovoce, nápoj z červené řepy (VEG)  (A: 01,07)Oběd 3

Čtvrtek 8.9.2022
Školní burger z mletého masa s čerstvou zeleninou a česnekovým dresinkem  (A: 01,03,10,11)Svačina Sš
Fazolová bílá  (A: 01,07,09)Polévka
Boloňské lasagne (s masem, tomaty), zapékané se sýrem, ovoce, nápoj z červené řepy  (A: 01,07,09)Oběd 1
Šopský salát s balkánským sýrem, celozrnná bageta, mrkvová šťáva s jahodami (VEG)  (A: 01,07)Oběd 2
Čevapčiči z mletého masa s cibulkovou hořčicí, šťouchané brambory, ovoce, nápoj z červené řepy  (A: 01,03,10)Oběd 3

Pátek 9.9.2022
Kmínový chléb s játrovou pomazánkou, kedlubna  (A: 01,03,07)Svačina Sš
Frankfurtská  (A: 01,06,09)Polévka
Pečený hejk na česneku, vařené brambory, ledový salát, rakytníková šťáva  (A: 01,04,07)Oběd 1
Sójové maso na kari, kus-kus s hráškem, ledový salát, rakytníková šťáva (VEG)  (A: 01,06,09)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                          
Sójové boby (sója)
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Mléko                         
Celer                         
Hořčice                       
Sezamová semena

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


