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Pondělí 8.11.2021
Světlá bageta se špenátovou pomazánkou, mrkvička  (A: 01,03,07)Svačina Sš
Květáková  (A: 01,03,07,09)Polévka
Vařené těstoviny s omáčkou Bolognese s masem a tomaty, hlávkový salát, multivitamínový nápoj  (A: 01,07,09)Oběd 1
Drůbeží játra na slanině, dušená jasmínová rýže s restovanou cibulí, hlávkový salát, multivitamínový nápoj  (A: 01,03,09)Oběd 2

Úterý 9.11.2021
Domácí povidlové palačinky, ovoce  (A: 01,03,07)Svačina Sš
Fazolová-bílá  (A: 01,07,09)Polévka
Pečené kuřecí stehno se zeleninou, dušená dlouhozrnná rýže, rajčatový salát, nápoj Karkulka  (A: 01,03,09)Oběd 1
Zapékané brambory s brokolicí a smetanou, rajčatový salát, nápoj Karkulka (VEG)  (A: 03,07,09)Oběd 2

Středa 10.11.2021
Šumavský chléb s máslem a vejci, ledový salát  (A: 01,03,07)Svačina Sš
Hovězí se strouháním a zeleninou  (A: 01,03,07,09)Polévka
Sekaná pečeně s bramborovou kaší, zelný salát s jablky, ovocný čaj s medem  (A: 01,03,07,10)Oběd 1
Těstovinový salát se sýrem a čerstvou zeleninou, dresink, ovocný čaj s medem (VEG)  (A: 01,03,07)Oběd 2

Čtvrtek 11.11.2021
Kuřecí gyros v bulce s čerstvou zeleninou a dresinkem  (A: 01,03,07,10,11)Svačina Sš
Česneková s topinkou  (A: 01,07,09)Polévka
Jelení guláš, kynuté houskové knedlíky, ovoce, mrkvová šťáva s ananasem  (A: 01,03,07,09)Oběd 1
Vaječná omeleta se sýrem a zeleninou, šťouchané brambory, ovoce, mrkvová šťáva s ananasem (VEG)  (A: 03,07,09)Oběd 2

Pátek 12.11.2021
Žitný chléb s Budapešťskou pomazánkou, okurka  (A: 01,07)Svačina Sš
Brokolicová  (A: 01,07,09)Polévka
Pečená treska na másle, vařené brambory, mrkvový salát s dýní, nápoj z guave  (A: 01,04,07)Oběd 1
Míchaný kus-kus s bulgurem a zeleninou, mrkvový salát s dýní, nápoj z guave (VEG)  (A: 01,09)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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Jejich čísla jsou uvedena v závorce za názvem jídla.Jídlo obsahuje alergeny.


