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Pondělí 1.5.2017
Státní svátekOběd

Úterý 2.5.2017
Rohlík s šunkovou pěnou, čaj  (A: 01,07)Přesnídávka
Květákovo-brokolicová  (A: 01,07)Polévka
Smažený sýr, brambory, tatarská omáčka, citrónový nápoj  (A:
01,03,07,10)

Oběd

Chléb s máslem a jablko, mléko  (A: 01,07)Svačina
Středa 3.5.2017

Chléb s paprikovou pomazánkou, bílá káva  (A: 01,07)Přesnídávka
Nudlová se zeleninou  (A: 01,03,07,09)Polévka
Kuřecí závitek, dušená rýže, rybízový čaj, jablko  (A: 01,03,07,10)Oběd
Jogurt s ovocem, čaj  (A: 07)Svačina

Čtvrtek 4.5.2017
Houska s rybí pomazánkou, čaj  (A: 01,04,07)Přesnídávka
Z červené čočky  (A: 01,07,09)Polévka
Zapečené těstoviny se šunkou, salát Coleslaw, čaj (koktejl)  (A:
01,03,07,09)

Oběd

Chléb s pomazánkovým máslem, caro  (A: 01,07)Svačina
Pátek 5.5.2017

Chléb se sýrovou pomazánkou s pórkem, bílá káva  (A: 01,07)Přesnídávka
Krupicová s vejcem  (A: 01,03,07)Polévka
Svíčková omáčka, hovězí maso, houskový knedlík, brusinky, šípkový čaj 
(A: 01,03,07,09,10)

Oběd

Rohlík s máslem a okurkou, voda  (A: 01,07)Svačina



01.05.2017 31.05.2017od do

Pondělí 8.5.2017
Státní svátekOběd

Úterý 9.5.2017
Chléb s vaječnou pomazánkou, mléko  (A: 01,03,07)Přesnídávka
Hrstková  (A: 01,07,09)Polévka
Rybí filé, bramborová kaše, okurkový salát, malinový nápoj  (A:
01,03,04,07)

Oběd

Míchané ovoce, vodaSvačina
Středa 10.5.2017

Celozrnné pečivo s pomazánkou z olejovek, čaj  (A: 01,04,07)Přesnídávka
Bramborová s houbami  (A: 01,07,09)Polévka
Bavorské vdolečky s povidly a džemem, kakao, banán  (A: 01,03,07)Oběd
Toustový chléb s pomazánkovým máslem s pažitkou, mléko  (A: 01,07)Svačina

Čtvrtek 11.5.2017
Chléb s paštikovou pomazánkou, čaj  (A: 01,07)Přesnídávka
Se sýrovým kapáním a kořenovou zeleninou  (A: 01,03,07,09)Polévka
Znojemská hovězí pečeně, dušená rýže, rajče, broskvový nápoj  (A: 01,07)Oběd
Rohlík s máslem a banán, caro  (A: 01,07)Svačina

Pátek 12.5.2017
Kakaové lupínky s mlékem, čaj  (A: 01,07)Přesnídávka
Pórková s hráškem  (A: 01,07)Polévka
Slovenské halušky se zelím, masové výpečky, multivitamínový nápoj,
hruška  (A: 01,03,07)

Oběd

Houska s pohankovou pomazánkou s mrkví, voda  (A: 01,07)Svačina
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Pondělí 15.5.2017
Chléb s tuňákovou pomazánkou, čaj  (A: 01,04,07)Přesnídávka
Slepičí s písmenky  (A: 01,03,07,09)Polévka
Koprová omáčka, vejce, brambory, pomerančový nápoj, ovoce  (A:
01,03,07)

Oběd

Banán, hruška, jablko, vodaSvačina
Úterý 16.5.2017

Obložená celozrnná houska se zeleninou, bílá káva  (A: 01,07,11)Přesnídávka
Česneková s chlebem  (A: 01,03,07)Polévka
Masové koule, rajská omáčka, Gnocchi, citrónový nápoj  (A: 01,03,07)Oběd
Chléb s křenovou pomazánkou, mléko  (A: 01,07)Svačina

Středa 17.5.2017
Rohlík s medovým máslem, kakao  (A: 01,07)Přesnídávka
Vločková  (A: 01,07)Polévka
Krůtí řízek, bramborový salát, nápoj lesní směs (koktejl)  (A:
01,03,07,09,10)

Oběd

Slunečnicový chléb s bylinkovým máslem, voda  (A: 01,07,11)Svačina
Čtvrtek 18.5.2017

Houska s plátkovým sýrem, čaj  (A: 01,07)Přesnídávka
Mrkvová  (A: 01,07)Polévka
Šunka, hrachová kaše, zelný salát s kapií, citrónový čaj, ovocný moučník 
(A: 01,03,07)

Oběd

Rýžový chlebíček a banán, mléko  (A: 07)Svačina
Pátek 19.5.2017

Vločková kaše s broskví, čaj  (A: 01,07)Přesnídávka
Fazolová se zeleninou  (A: 01,07,09)Polévka
Hovězí roštěná, dušená rýže, ledový salát, pomerančový nápoj  (A: 01)Oběd
Chléb s pomazánkovým máslem, rajče, čaj  (A: 01,07)Svačina
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Pondělí 22.5.2017
Chléb s pórkovou pomazánkou s vajíčkem, čaj  (A: 01,03,07)Přesnídávka
Hrachová s houskou  (A: 01,07)Polévka
Rybí filé na česneku a bazalce, bramborová kaše, mrkev, čaj (koktejl)  (A:
04,07)

Oběd

Přesnídávka lesní směs s piškoty, voda  (A: 01,03,07)Svačina
Úterý 23.5.2017

Loupák, bílá káva  (A: 01,03,07)Přesnídávka
Rýžová s vejcem a zeleninou  (A: 03,07,09)Polévka
Segedínský guláš, houskový knedlík, pomerančový nápoj, jablko  (A:
01,03,07)

Oběd

Kukuřičný chléb s máslem a okurkou, čaj  (A: 07)Svačina
Středa 24.5.2017

Chléb s pomazánkou z kořenové zeleniny s jáhly, čaj  (A: 01,07,09)Přesnídávka
S drožďovými knedlíčky  (A: 01,03,07,09)Polévka
Džuveč z vepřového masa, rohlík, multivitamínový nápoj (koktejl)  (A:
01,07)

Oběd

Slunečnicový chléb s budapešťskou pomazánkou, čaj  (A: 01,03,07)Svačina
Čtvrtek 25.5.2017

Celozrnné pečivo s celerovou pomazánkou, caro  (A: 01,03,07,09)Přesnídávka
Krkonošská zelňačka  (A: 01,07)Polévka
Penne s kuřecím masem a peperonátou, rybízový čaj (koktejl)  (A:
01,03,07)

Oběd

Ovocná miska, čajSvačina
Pátek 26.5.2017

Houska s mrkvovou pomazánkou, mléko  (A: 01,03,07)Přesnídávka
Gulášová  (A: 01,07,09)Polévka
Buchty s tvarohem a povidly, bílá káva, banán  (A: 01,03,07)Oběd
Chléb s máslem a šunkou, čaj  (A: 01,07)Svačina
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Pondělí 29.5.2017
Chléb s pomazánkou z ryb v tomatě, čaj  (A: 01,03,04,07)Přesnídávka
Zeleninová s jáhly  (A: 01,07,09)Polévka
Kovbojský guláš a fazolky, těstoviny, broskvový nápoj, ovoce  (A: 01,07)Oběd
Chléb s pomazánkou z nivy, mléko  (A: 01,07)Svačina

Úterý 30.5.2017
Chléb s drožďovou pomazánkou, čaj  (A: 01,03,07)Přesnídávka
Špenátová  (A: 01,03,09)Polévka
Masové nudličky na zelenině, šťouchané brambory, čínské zelí, čaj  (A:
01,07)

Oběd

Šlehaný tvaroh, čaj  (A: 07)Svačina
Středa 31.5.2017

Houska s pomazánkou z červené čočky, čaj  (A: 01,07)Přesnídávka
Kroupová  (A: 01,07,09)Polévka
Kuřecí stehno na kysaném zelí, bramborový knedlík s kuskusem, čaj  (A:
01,03,07)

Oběd

Toustový chléb s máslem a mrkev, bílá káva  (A: 01,07)Svačina
Změna jídelníčku vyhrazena! Dobrou chuť přeje kolektiv ŠJ.  :-)
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Seznam alergenů: Obiloviny obsahující lepek    
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Celer                         
Hořčice                       
Sezamová semena

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


