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Pondělí 6.6.2022
Velká pletýnka s uzeným sýrem a lučinou, paprika kapie  (A: 01,03,07,11)Svačina Sš
Mrkvová  (A: 01,07,09)Polévka
Vepřenky z mletého masa, cibulková hořčice, šťouchané brambory, zelná čalamáda, ananasový džus  (A: 01,03,10)Oběd 1
Těstovinový salát "Palermo" se sušenými rajčaty a olivami a tymiánem, kaiserka, ananasový džus (VEG)  (A: 01,03,07,09,11)Oběd 2
Asijské vepřové nudličky s pórkem a mrkví, dušená kari rýže, zelná čalamáda, ananasový džus  (A: 01,03,06,07,09,10)Oběd 3

Úterý 7.6.2022
Tažený tvarohový koláč s povidly a drobenkou  (A: 01,03,07)Svačina Sš
Zeleninová jarní  (A: 01,07,09)Polévka
Hamburská vepřová kýta, kynuté houskové knedlíky, ovoce, broskvová šťáva  (A: 01,03,06,07,09,10)Oběd 1
Zapékaná brokolice se sýrovou omáčkou, vařené brambory, ovoce, broskvová šťáva (VEG)  (A: 01,03,07,09)Oběd 2
Pečený kuřecí kapsář plněný šunkou a sýrem, cibulová rýže, ovoce, broskvová šťáva  (A: 01,06,07,09,10)Oběd 3

Středa 8.6.2022
Pizza Margareta, s tomaty, šunkou mozzarellou a kukuřicí  (A: 01,06,07)Svačina Sš
Dýňový krém s krutony  (A: 01,07,09)Polévka
Filet Treska na másle, vařené brambory, hlávkový salát, nápoj z lesních jahod  (A: 01,04,07)Oběd 1
Míchaný luštěninový salát s čerstvou zeleninou, tmavý chléb, nápoj z lesních jahod (VEG)  (A: 01,03,10)Oběd 2
Vepřový plátek zapékaný s chřestem, dušená jasmínová rýže, hlávkový salát, nápoj z lesních jahod  (A: 01,07,09)Oběd 3

Čtvrtek 9.6.2022
Chléb ve vaječném župánku s hořčicí a steril. zeleninou  (A: 01,03,07,10)Svačina Sš
Fazolová-bílá  (A: 01,07,09)Polévka
Boloňské špagety (masová směs s tomaty), strouhaný sýr, ovoce, rybízová šťáva  (A: 01,07,09)Oběd 1
Sázené vejce, dušený špenát, vařené brambory, ovoce, rybízová šťáva (VEG)  (A: 01,03,07)Oběd 2
Bramborový guláš, kmínový chléb, ovoce, rybízová šťáva  (A: 01,03,06)Oběd 3

Pátek 10.6.2022
Tmavá bageta s rybí pomazánkou, ředkvička  (A: 01,03,04,07)Svačina Sš
Hovězí polévka s barevnou těstovinou a zeleninou  (A: 01,07,09)Polévka
Novohradský kuřecí plátek (zapékaný s tomaty slaninou a sýrem) s bramborovou kaší, rajčatový salát, švestková šťáva  (A: 01,03,07,09)Oběd 1
Vepřová plec pečená, dušené kysané zelí, bramborové knedlíky, švestková šťáva  (A: 01,10)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.


