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Pondělí 9.5.2022
Světlá bageta se špenátovou pomazánkou, kedlubna  (A: 01,03,07)Svačina Sš
Hrachová  (A: 01,09)Polévka
Přírodní pečený losos, vařené brambory, řecký míchaný salát, mrkvový nápoj  (A: 01,04,07)Oběd 1
Bulgurové rizoto se zeleninou, řecký míchaný salát, mrkvový nápoj (VEG)  (A: 01,07)Oběd 2
Dušené kuře na paprice, vařené přílohové těstoviny, řecký míchaný salát, mrkvový nápoj  (A: 01,03,07,09)Oběd 3

Úterý 10.5.2022
Tmavý žitný chléb s tvarohovou pomazánkou, mrkvička  (A: 01,07)Svačina Sš
Valašská kyselice  (A: 01,01a,06,07,09,10)Polévka
Zapékaný rýžový nákyp se švestkami a skořicí, máslo, ovoce, citrónová šťáva (VEG)  (A: 03,07)Oběd 1
Strapačky s kysaným zelím, pečená vepřová krkovička, restovaná cibulka, ovoce, citrónová šťáva  (A: 01,03,10)Oběd 2
Zeleninový salát s filet treskou, jogurtový dresink, tmavý chléb, ovoce, citrónová šťáva  (A: 01,03,04,10)Oběd 3

Středa 11.5.2022
Palačinky s ovocnou marmeládou  (A: 01,03,07)Svačina Sš
Hovězí polévka s jáhly a zeleninou  (A: 01,07,09)Polévka
Sekaná pečeně s bramborovou kaší, rajčatový salát, ovocný čaj  (A: 01,03,07)Oběd 1
Bramborové noky s rajčatovým pestem, rajčatový salát, ovocný čaj (VEG)  (A: 01,07)Oběd 2
Přírodní vepřový plátek, dušená jasmínová rýže, rajčatový salát, ovocný čaj  (A: 01,07,09)Oběd 3

Čtvrtek 12.5.2022
Croissant se šlehanou lučinou, šunkou a ledovým salátem  (A: 01,06,07,09,10)Svačina Sš
Pórková s vejcem  (A: 01,03,07,09)Polévka
Plněný paprikový lusk v rajské omáčce, kynuté houskové knedlíky, ovoce, jahodová šťáva  (A: 01,03,07,09)Oběd 1
Špenátová omeleta s vařenými bramborami, ovoce, jahodová šťáva (VEG)  (A: 01,03,07)Oběd 2
Vlašské kuřecí kousky, dušená dlouhozrnná rýže, ovoce, jahodová šťáva  (A: 07)Oběd 3

Pátek 13.5.2022
Kmínový chléb s drožďovou pomazánkou  (A: 01,03,07)Svačina Sš
Bramborová s houbami  (A: 01,07,09)Polévka
Bolognské špagety s mletým masem a tomaty, strouhaný sýr, nápoj z červené řepy  (A: 01,07,09)Oběd 1
Míchané sójové rizoto s hráškem a kukuřicí, nápoj z červené řepy (VEG)  (A: 06,07)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    
Obiloviny - pšenice           
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Ryby
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Sójové boby (sója)            
Mléko                         
Celer                         
Hořčice

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


