od 01.06.2018
Pátek 1.6.2018

do 30.06.2018

Přesnídávka Rohlík s pomazánkou z taveného sýra, mléko (A: 01,07)
Z červené čočky se zeleninou (A: 09)
Polévka
Sekaná pečeně, nové brambory, okurkový salát, nápoj lesní
Oběd
směs (A: 01,03,07)
Míchané ovoce, čaj
Svačina

od 01.06.2018

do 30.06.2018

Pondělí 4.6.2018

Přesnídávka Houska s čočkovou pomazánkou, čaj (A: 01,07,09)
Zeleninová se sýrovým kapáním (A: 01,03,07,09)
Polévka
Vepřové na hříbkách, dušená rýže, rajče, mangový nápoj (A:
Oběd
01,07)
Chléb s máslem a banán, mléko (A: 01,07)
Svačina

Úterý 5.6.2018

Přesnídávka Celozrnné pečivo s mrkvovou pomazánkou, bílá káva (A:
01,03,07,11)
Hrachová s houskou (A: 01,07)
Polévka
Pečené kuřecí stehno, brambory, okurka, rybízový nápoj (koktejl)
Oběd
(A: 07)
Chléb s česnekovou pomazánkou a pažitkou, čaj (A: 01,07)
Svačina

Středa 6.6.2018
Přesnídávka
Polévka
Oběd
Svačina

Chléb s šunkovou pěnou, čaj (A: 01,07)
Bramborová s houbami (A: 01,07,09)
Kynuté knedlíky s tvarohem a jahodami, kakao (A: 01,03,07)
Kukuřičný chléb s pomazánkovým máslem, rajče, mléko (A: 07)

Čtvrtek 7.6.2018

Přesnídávka Chléb s pomazánkou z lučiny s okurkou, malcao (A: 01,07)
Brokolicová s hráškem (A: 01,07)
Polévka
Segedínský guláš, houskový knedlík, šípkový čaj, ovoce (A:
Oběd
01,03,07)
Rohlík s máslem a džemem, čaj (A: 01,07)
Svačina

Pátek 8.6.2018

Přesnídávka Vločková kaše s broskví, čaj (A: 01,07)
Rybí se zeleninou (A: 01,04,07,09)
Polévka
Zapečené těstoviny s vepř.masem, salát z červené řepy,
Oběd
mangový nápoj (koktejl) (A: 01,03,07)
Houska se zeleninovou pomazánkou, voda (A: 01,03,07,09)
Svačina

od 01.06.2018

do 30.06.2018

Pondělí 11.6.2018

Přesnídávka Chléb s tuňákovou pomazánkou, čaj (A: 01,04,07)
Hrstková (A: 01,07,09)
Polévka
Holandský řízek, brambory, tatarská omáčka, pomerančový
Oběd
nápoj (koktejl) (A: 01,03,07,10)
Rohlík s křenovým máslem a jablko, bílá káva (A: 01,07)
Svačina

Úterý 12.6.2018

Přesnídávka Houska s pohankovou pomazánkou s mrkví, caro (A: 01,03,07)
Rajská (A: 01,07)
Polévka
Kuřecí závitek s dušenou rýží a cizrnou, rajče, multivitamínový
Oběd
nápoj (koktejl) (A: 01,03,07)
Chléb s tvarohovou pomazánkou s pórkem, čaj (A: 01,07)
Svačina

Středa 13.6.2018

Přesnídávka Rohlík s plátkovým sýrem, čaj (mléko) (A: 01,07)
Z vaječné jíšky se zeleninou (A: 01,03,07,09)
Polévka
Cikánská hovězí pečeně, těstoviny, jablko, jahodový nápoj (A:
Oběd
01,03,07)
Přesnídávka lesní směs s piškotem, voda (A: 01,03,07)
Svačina

Čtvrtek 14.6.2018

Přesnídávka Chléb s hermelínovou pomazánkou, bílá káva (A: 01,07)
Mrkvová (A: 01,07)
Polévka
Dušená šunka, hrachová kaše, zelný salát s kukuřicí, moučník,
Oběd
čaj (A: 01,03,07)
Dýňový chléb s pomazánkovým máslem, banán, voda (A: 01,07)
Svačina

Pátek 15.6.2018

Přesnídávka Celozrnné pečivo, vaječná pomazánka, čaj (A: 01,03,07,11)
Slepičí nudlová se zeleninou (A: 01,03,09)
Polévka
Vepřové maso, křenová omáčka, bramborový knedlík, šípkový
Oběd
čaj (A: 01,03,07)
Rohlík s medovým máslem, mléko (A: 01,07)
Svačina

od 01.06.2018

do 30.06.2018

Pondělí 18.6.2018

Přesnídávka Kakaové lodičky s mlékem, čaj (A: 01,07)
Fazolová se zeleninou (A: 01,07,09)
Polévka
Kuřecí prsa s penne a peperonátou, okurka, mandarinkový nápoj
Oběd
(koktejl) (A: 01,03,07)
Chléb s játrovou pomazánkou a rajče, čaj (A: 01,07)
Svačina

Úterý 19.6.2018

Přesnídávka Chléb s drožďovou pomazánkou, čaj (A: 01,03,07)
Kroupová (A: 01)
Polévka
Rybí filé na kari se smetanou a rajče, brambory, nápoj lesní
Oběd
směs, banán (A: 01,04,07)
Palačinky s tvarohem a džemem, jablko, voda (A: 01,03,07)
Svačina

Středa 20.6.2018

Přesnídávka Chléb s pomazánkou z olejovek, čaj (A: 01,04,07)
S krupicovými noky a zeleninou (A: 01,03,07,09)
Polévka
Hamburská kýta, houskový knedlík, citrónová voda (A:
Oběd
01,03,07,09,10)
Slunečnicový chléb se sýrovou pomazánkou s ředkvičkou, mléko
Svačina
(A: 01,03,07,11)

Čtvrtek 21.6.2018

Přesnídávka Houska se zeleninovou pomazánkou , bílá káva (A: 01,03,07,09)
Gulášová (A: 01,07,09)
Polévka
Bramborové šišky s mákem a cukrem, bílá káva (čaj), jablko (A:
Oběd
01,03,07)
Chléb s pomazánkovým máslem a mrkví, čaj (A: 01,07)
Svačina

Pátek 22.6.2018

Přesnídávka Chléb s tvarohovou pomazánkou a rajče, kakao (A: 01,07)
Zelná (A: 01,07)
Polévka
Krůtí maso po indicku s dušenou rýží, strouhaná mrkev,
Oběd
mandarinkový nápoj (A: 01,07)
Banán, broskev, jablko, čaj
Svačina

od 01.06.2018

do 30.06.2018

Pondělí 25.6.2018

Přesnídávka Chléb s budapešťskou pomazánkou, caro (A: 01,03,07)
Ze zeleného hrášku (A: 01,07)
Polévka
Rybí prsty (filé), nové brambory, okurka, pomerančový nápoj (A:
Oběd
01,03,04,07)
Houska s celerovou pomazánkou, čaj (A: 01,03,07,09)
Svačina

Úterý 26.6.2018
Přesnídávka
Polévka
Oběd
Svačina

Vánočka, kakao (A: 01,03,07,08a)
Česneková s chlebem (A: 01,07)
Kovbojský guláš, těstoviny, jahodový nápoj, ovoce (A: 01,03,07)
Bagetka s bylinkovým máslem a banán, voda (A: 01,07,11)

Středa 27.6.2018

Přesnídávka Houska s drůbeží pomazánkou, čaj (A: 01,07)
Zeleninová s drožďovými knedlíčky (A: 01,03,07,09)
Polévka
Moravský vrabec, bramborový knedlík, zelí, citrónová voda (A:
Oběd
01,03,07)
Chléb s pomazánkovým máslem a mrkev, bílá káva (A: 01,07)
Svačina

Čtvrtek 28.6.2018

Přesnídávka Chléb s švédskou pomazánkou, čaj (A: 01,04,07)
Špenátová (A: 01,03,07,09)
Polévka
Zeleninové bulgureto s kuřecím masem, zelný salát,
Oběd
multivitamínový nápoj (A: 01,07,09)
Rohlík s ředkvičkovou pomazánkou, caro (A: 01,03,07)
Svačina

Pátek 29.6.2018
Přesnídávka
Polévka
Oběd
Svačina

Jogurt s musli a ovocem, čaj (A: 01,07)
Frankfurtská (A: 01,07)
Smažený sýr, brambory, tatarská omáčka, čaj (A: 01,03,07,10)
Chléb s máslem a vajíčkem, rajče, čaj (A: 01,03,07)
Změna jídelníčku vyhrazena! Dobrou chuť a krásné prázdniny
přeje kolektiv ŠJ. :-)

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

01
03
04
07

Obiloviny obsahující lepek
Vejce
Ryby
Mléko

08a
09
10
11

Skoř. plody - mandle
Celer
Hořčice
Sezamová semena

