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Pondělí 6.2.2023
2ks kaiserka s tuňákovou pěnou a mrkvičkou  (A: 01,03,04,07,11)Svačina Sš
Z růžičkové kapusty  (A: 01,07,09)Polévka
Krůtí pečeně na rozmarýnu se zeleninou, vařené brambory, rychlý salát z červené řepy, malinová šťáva  (A: 01,06)Oběd 1
Míchané bulgurové rizoto se strouhaným sýrem a zeleninou, rychlý salát z červené řepy, malinová šťáva (VEG)  (A: 01,07)Oběd 2
Lotrínské zapékané těstoviny (vepřové, zakys. smetana, tomaty), rychlý salát z červené řepy, malinová šťáva  (A: 01,07)Oběd 3

Úterý 7.2.2023
Tortilla Burrito s restovaným kuřecím masem a čerstvou zeleninou, jogurtový dresink  (A: 01,03,07,09,10)Svačina Sš
Slepičí polévka s hrachovými nudlemi a zeleninou  (A: 01,03,07,09)Polévka
Špagety po Milánsku s kuřecím masem a tomaty, ovoce, ovocný čaj s medem  (A: 01,03,07,09)Oběd 1
Zeleninová omeleta se sýrem, vařené máslové brambory, ovoce, ovocný čaj s medem  (A: 03,07,09)Oběd 2
Hamburská vepřová kýta (smetanová omáčka se šunkou a okurkou), kynuté houskové knedlíky, ovoce, ovocný čaj s medem  (A: 01,03,06,07,09,10)Oběd 3

Středa 8.2.2023
Domácí Míša řezy se šlehaným tvarohem a čokoládou  (A: 01,03,07)Svačina Sš
Italská s těstovinou  (A: 01,07,09)Polévka
Smažený vepřový řízek s bramborovou kaší a okurkovým salátem, mrkvová šťáva  (A: 01,03,07)Oběd 1
Kung-pao z kuřecího masa, dušená kari rýže, okurkový salát, mrkvová šťáva  (A: 01,03,05,06,08,09)Oběd 2
Zeleninový salát s bílou fazolí a vejcem na tvrdo, tandoori dresink, cereální bageta, mrkvová šťáva (VEG)  (A: 01,03,07,10)Oběd 3

Čtvrtek 9.2.2023
Kmínový chléb s drožďovou pomazánkou, kedlubna  (A: 01,03,07)Svačina Sš
Jarní zeleninová  (A: 01,07,09)Polévka
Vařené ovocné tvarohové knedlíky s máslem a zakysanou smetanou, ovoce, nápoj Tykvík  (A: 01,03,06,07,08,12)Oběd 1
Houbový guláš s bramborem, žitný chléb, ovoce, nápoj Tykvík (VEG)  (A: 01,03,06,09)Oběd 2
Vepřová pečeně po selsku, kysané zelí, strapačky s restovanou cibulí, ovoce, nápoj Tykvík  (A: 01,03,10)Oběd 3

Pátek 10.2.2023
Croissant s uzeným sýrem, rajčaty a rukolou  (A: 01,07)Svačina Sš
Čočková  (A: 01,07,09)Polévka
Rybí kostka z tresky na kmínu, vařené brambory sypané kadeřávkem, zelný salát Coleslaw, multivitaminová šťáva  (A: 04,07)Oběd 1
Grilované kuřecí paličky, kmínový chléb, zelný salát Coleslaw, multivitaminová šťáva  (A: 01,03)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               
Oxid siřičitý a siřičitany

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


