
 

 

                                                                                    

 

 

                                   OD   18.3.  -   22.3.2019                        Alergeny   

 
PONDĚLÍ   Přesnídávka : podmásl. chleba, sýrová pom. s tofu, zelená cibulka, bílá káva  1a,b,7,6 

                       Oběd           : polévka  rajčatová s kuskusem    9,1a 

                                             Smažené rybí filé, bramborová kaše,   1a,3,7 

                                              zeleninový bar, 100% džus 

                     Svačina  MŠ : ovocný salát s bílým jogurtem, cornflakes, brusinkový čaj    7                           

                     Svačina  ZŠ  : fit houska s máslem, ovoce na výběr, ovocný čaj  1a,b,6,11,7 

_____________ 

ÚTERÝ      Přesnídávka  : tvarohový míša s piškoty, banán, lipový čaj s medem   7,1a,3 

                      Oběd            : polévka  zeleninová s pohankovým kapáním    9,3,7                

                                            Pečené krůtí kostky, baby karotka, vařené brambory,   9,1a 

                                             voda s citronem, jablko, moučník  1a,3,7    

                    Svačina  MŠ : graham. rohlík, máslo, plátkový sýr, zelenina, mléko    1a,b,7  

                    Svačina  ZŠ  : slunečnicový chleba, sýrová pom. se šunkou, zelenina, kakao  1a,b,7 

                                                                __________________ 

STŘEDA    Přesnídávka : cereální  houska, sýr žervé, kapie, kakao   1a,7,3 

                     Oběd            : polévka  kulajda   7,3,9 

                                            Kuřecí plátek na zázvoru, jasmínová rýže,       9,1a                        

                                            okurkový salát s kys. smetanou, mošt jablko-červená řepa   7        

                     Svačina MŠ : špaldový muffinek, jogurtové mléko, jahody   1e,a,3,7    

                     Svačina ZŠ  : termix, pečivo, ovocný nápoj   7,1a 

        _______________ 

ČTVRTEK  Přesnídávka : chleba, jarní pomazánka s chia semínky, minirajče, bílá káva    1a,b,7,3 

                        Oběd          : polévka  fazolová smetanová    9,7 

                                             Holandský řízek, šťouchané brambory se zel. cibulkou,    1a,7,3 

                                             šopský salát 7, voda s citronem, pomeranč                    

                     Svačina MŠ :  houska s máslem, vařené vejce, zelený čaj  1a,6,7,3                            

                     Svačina ZŠ  : makovka, máslo, jahodový džem s brusinkami, kokteil, pomeranč 1a,3,7            

      ________________ 

PÁTEK      Přesnídávka : slun. chleba, luštěninová pomazánka, čaj s mlékem 1a,b,7,3 

                     Oběd           :  polévka  slepičí s drobením     9,1a,3 

                                            Svíčková na smetaně, houskový knedlík,   1a,3,7,9                

                                             voda s ovocem          

                    Svačina MŠ : rohlík s pomazánkovým krémem, kedlubna, mléko  1a,7  

                    Svačina ZŠ  : zrněný rohlík, rostl. tuk, vařené vejce, zelenina, meduňkový čaj   1a,7                    

           _______________________ 

 
Všechna jídla jsou určena k rychlé spotřebě!!! 

 

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

vodu ochucenou pouze ovocem 

 

Sestavila: Tvardková Marta  


