
 

 

                                   OD   17.9.  -   21.9.2018                  Alergeny 

 
PONDĚLÍ     Přesnídávka : domácí ovocný perník, kakao, hroznové víno   1a,3,7 

                       Oběd             : polévka  z míchaných luštěnin    9,1a         

                                               Srbské rizoto z krůtího masa,  okurkový salát,   9 

                                                džus mrkvík, ovoce               

                       Svačina  MŠ : cereální houska, kapiová pomazánka, mléko    1a,6,7                                 

                       Svačina  ZŠ  : chléb, sázené vejce, kapie, okurka, ovocný čaj  1a,b,3 

_____________ 

ÚTERÝ                                DEN  STŘEDOMOŘSKÉ  KUCHYNĚ 

                     Přesnídávka : bílé pečivo, avokádová pomazánka, kapie, bílá káva 1a,7 

                     Oběd             : polévka  krémová květáková s červenou řepou    7,9             

                                             Rybí filé v bylinkové marinádě, pečená zelenina   4 

                                             Ratatouille, pečené brambory, voda s ovocem 

                      Svačina MŠ : pudink s vločkami a ovocem, zelený čaj   1d,7           

                      Svačina ZŠ  : bílé pečivo, avokádová pomazánka, kapie, bílá káva  1a,7  

_______________ 

STŘEDA      Přesnídávka : graham, sýr žervé, okurka, minirajče, horká čokoláda  1a,7  

                       Oběd            : polévka  cibulová se sýrem a krutonky  9,7,1a 

                                              Smetanová čočka, vařené vejce, chléb,    7,3,1a,b 

                                               pečivo, mléko, voda s citronem  1a             

                      Svačina MŠ : bílý jogurt s medem a chia, cornflakes, švestky, ovocný čaj  7,1a 

                      Svačina ZŠ  : smetanový krém, pečivo, ovocný nápoj   7,1a 

                                                                 _______________ 

ČTVRTEK  Přesnídávka : podmáslový chl., pom. z uz. tofu, zelená cibulka, capuccino  1a,6,7 

                        Oběd          :  polévka  bramborová s houbami     9 

                                              Zbojnický kuřecí plátek, bramborová kaše,   1a,7 

                                              salát z červené řepy s jogurtem, ovocný nápoj   7                     

                       Svačina MŠ : sójový rohlík s máslem, jablko, 100% džus    1a,6,7                                                                                     

                       Svačina ZŠ  : houska, máslo, ovocná miska, ledový ovocný  čaj   1a,7 

      ________________ 

PÁTEK        Přesnídávka : rohlík s pórkovou pomazánkou, kapie, šípkový čaj   1a,7 

                       Oběd           : polévka  kmínová s kapáním    9,1a,3 

                                             Frankfurtská  vepřová pečeně,   1a,7,9     

                                             přílohové těstoviny, ovocný čaj   1a,3,7 

                      Svačina MŠ : medové cereálie, mléko, nektarinka   1a,7 

                      Svačina ZŠ  : domácí perník, mléčný kokteil, nektarinka    1a,3,7                                           

           __________________ 

 
 

Všechna jídla jsou určena k okamžité spotřebě !!! 

 

V rámci pitného režimu mají děti vždy k dispozici nesladkou a nemléčnou variantu nápoje 

 a vodu ochucenou pouze ovocem. 

 

Sestavila: Tvardková Marta 

  


