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Pondělí 2.4.2018
Velikonoční pondělíOběd

Úterý 3.4.2018
Chléb s tuňákovou pomazánkou, čaj  (A: 01,04,07)Přesnídávka
Fazolová se zeleninou  (A: 09)Polévka
Zapečené těstoviny s masem, zelný salát s červenou řepou, čaj (koktejl) 
(A: 01,03,07)

Oběd

Rohlík s ramou a banán, mléko  (A: 01,07)Svačina
Středa 4.4.2018

Rohlík s mrkvovou pomazánkou, bílá káva  (A: 01,07)Přesnídávka
Zeleninová s jáhly  (A: 01,07,09)Polévka
Hovězí po španělsku, dušená rýže, pomerančový nápoj, jablko  (A:
01,03,07)

Oběd

Tvarohový moučník, čaj  (A: 01,03,07)Svačina
Čtvrtek 5.4.2018

Čoko-lupínky s mlékem, čaj  (A: 07)Přesnídávka
Cibulačka s houskou  (A: 01,07)Polévka
Vepřová krkovice, brambory, dušená mrkev, čaj s citrónem  (A: 01,07)Oběd
Houska s křenovou pomazánkou, mléko  (A: 01,07)Svačina

Pátek 6.4.2018
Chléb se šunkovou pěnou, čaj  (A: 01,07)Přesnídávka
Gulášová  (A: 01,07,09)Polévka
Bramborové šišky s mákem a cukrem, bílá káva, ovoce  (A: 01,03,07)Oběd
Rohlík s máslem a ředkvička, voda  (A: 01,07)Svačina
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Pondělí 9.4.2018
Rohlík se sýrovou pomazánkou a mrkví, kakao  (A: 01,03,07)Přesnídávka
Hovězí nudlová se zeleninou  (A: 01,03,09)Polévka
Dušená šunka, hrachová kaše, zelný salát mexiko, pomerančový nápoj 
(A: 01,07)

Oběd

Pyré lesní směs s piškoty, čaj  (A: 01,03,07)Svačina
Úterý 10.4.2018

Loupák, bílá kávaPřesnídávka
Zeleninová se sýrovými knedlíčky  (A: 01,03,07,09)Polévka
Segedínský guláš, houskový knedlík, banán, rybízový čaj  (A: 01,03,07)Oběd
Chléb s bylinkovým máslem a okurkou, čaj  (A: 01,07)Svačina

Středa 11.4.2018
Celozrnné pečivo se zeleninovou pomazánkou, čaj  (A: 01,03,07,09)Přesnídávka
Z červené čočky se zeleninou  (A: 01,07,09)Polévka
Kapustový karbanátek, brambory, tatarská omáčka, šípkový čaj  (A:
01,03,07,09,10)

Oběd

Rohlík s máslem a jablkem, kakao  (A: 01,07)Svačina
Čtvrtek 12.4.2018

Chléb s vaječnou pomazánkou, čaj  (A: 01,03,07)Přesnídávka
Květáková  (A: 01,07)Polévka
Džuveč z vepřového masa, rohlík, kiwi, jablečný nápoj  (A: 01,07)Oběd
Kukuřičný chlebíček se sýrem a rajče, bílá káva  (A: 07)Svačina

Pátek 13.4.2018
Vločková kaše s broskvemi, čaj  (A: 01,07)Přesnídávka
Rajská se zeleninou  (A: 01,07,09)Polévka
Rybí filé s brokolicí a sýrem, bramborová kaše, rakytníkový čaj  (A: 04,07)Oběd
Houska s čočkovou pomazánkou, paprika, čaj  (A: 01,07)Svačina
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Pondělí 16.4.2018
Chléb s drožďovou pomazánkou, čaj  (A: 01,03,07)Přesnídávka
Vločková se zeleninou  (A: 01,07,09)Polévka
Špagety po boloňsku s vepřovým masem a sýrem, multivitamínový nápoj 
(A: 01,03,07)

Oběd

Houska s máslem a hruškou, kakao  (A: 01,07)Svačina
Úterý 17.4.2018

Chléb s liptovskou pomazánkou, rajče, bílá káva  (A: 01,07)Přesnídávka
Zelňačka  (A: 01,07)Polévka
Kuře na kari, dušená rýže s hráškem, zelný salát s mrkví, nápoj lesní
směs  (A: 01,07)

Oběd

Toustový chléb s vajíčkem a okurkou, čaj  (A: 01,03,07)Svačina
Středa 18.4.2018

Houska s drůbeží pomazánkou a ředkvička, caro  (A: 01,03,07)Přesnídávka
Rychlá se zeleninou  (A: 03,09)Polévka
Buchtičky s vanilkovým krémem, čaj, hruška  (A: 01,03,07)Oběd
Chléb s pomazánkovým máslem a karotkou, voda  (A: 01,07)Svačina

Čtvrtek 19.4.2018
Bagetka s máslem a míchané ovoce, čaj  (A: 01,07)Přesnídávka
Česneková s chlebem  (A: 01,07)Polévka
Moravský vrabec, bramborový knedlík, špenát, čaj (koktejl), banán  (A:
01,03,07)

Oběd

Smetánek s piškotem, čaj  (A: 01,07)Svačina
Pátek 20.4.2018

Chléb s rybí pomazánkou, čaj  (A: 01,04,07)Přesnídávka
Pórková  (A: 01,07)Polévka
Smažený sýr, brambory, tatarská omáčka, pomerančový nápoj  (A:
01,03,07,10)

Oběd

Houska s paprikovou pomazánkou, mléko  (A: 01,07)Svačina
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Pondělí 23.4.2018
Rohlík s máslem a džemem, bílá káva  (A: 01,07)Přesnídávka
Bramborová s houbami  (A: 01,07,09)Polévka
Čína z kuřecího masa, dušená rýže, multivitamínový nápoj (koktejl), ovoce 
(A: 01,07,09)

Oběd

Chléb se sádlem a cibulkou, čaj  (A: 01)Svačina
Úterý 24.4.2018

Celozrnné pečivo s pomazánkou z ryb v tomatě, čaj  (A: 01,03,04,07,11)Přesnídávka
Hrstková se zeleninou  (A: 01,07,09)Polévka
Vepřenky, brambory, cibulka, hořčice, čaj s citrónem (koktejl)  (A:
01,03,07,10)

Oběd

Banán, jablko, mrkev, čajSvačina
Středa 25.4.2018

Chléb s plátkovým sýrem a kapií, čaj  (A: 01,07)Přesnídávka
Rýžová s vajíčkem a zeleninou  (A: 01,03,07,09)Polévka
Hamburská kýta, houskový knedlík, nápoj lesní směs, jablko  (A:
01,03,07,09,10)

Oběd

Dýňový chléb s máslem a ředkvičkou, kakao  (A: 01,07)Svačina
Čtvrtek 26.4.2018

Houska s pohankovou pomazánkou a rajče, bílá káva  (A: 01,03,07)Přesnídávka
Mrkvová  (A: 01,07)Polévka
Rybí filé v bylinkovém těstíčku, bramborová kaše, červená řepa, čaj  (A:
01,03,04,07)

Oběd

Chléb s tvarohovou pomazánkou a okurka, čaj  (A: 01,07)Svačina
Pátek 27.4.2018

Jáhlová kaše s jahodami, čaj  (A: 07)Přesnídávka
Zeleninová s drožďovými knedlíčky  (A: 01,03,07,09)Polévka
Plovdivské maso, těstoviny, pomerančový nápoj (koktejl)  (A: 01,03,07)Oběd
Chléb s karotkovou pomazánkou s vajíčkem, voda  (A: 01,03,07)Svačina
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Pondělí 30.4.2018
Rohlík s játrovou pomazánkou, čaj  (A: 01,07)Přesnídávka
Hrášková  (A: 01,07)Polévka
Pečené kuřecí stehno, brambory, ovocný kompot, čajOběd
Kukuřičný chlebíček s máslem a mrkev, mléko  (A: 07)Svačina
Změna jídelníčku vyhrazena! Dobrou chuť přeje kolektiv ŠJ. :-)
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Seznam alergenů: Obiloviny obsahující lepek    
Vejce                         
Ryby                          
Mléko

09 
10 
11

Celer                         
Hořčice                       
Sezamová semena

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


