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Pondělí 2.7.2018
Chléb s mrkvovou pomazánkou, kakao  (A: 01,03,07)Přesnídávka
Se sýrovým kapáním a zeleninou  (A: 01,03,07,09)Polévka
Plněný paprikový lusk masem, rajská omáčka, těstoviny, čaj  (A: 01,03,07)Oběd
Rohlík s máslem a jablko, čaj  (A: 01,07)Svačina

Úterý 3.7.2018
Rohlík s paštikovou pomazánkou, čaj  (A: 01)Přesnídávka
Fazolová  (A: 01,07,09)Polévka
Přírodní vepřový řízek, brambory, okurkový salát, pomerančový nápojOběd
Kukuřičný chlebíček s máslem, rajče, mléko  (A: 07)Svačina

Středa 4.7.2018
Houska s tuňákem, bílá káva  (A: 01,04,07)Přesnídávka
BrokolicováPolévka
Rizoto z kuřecího masa, červená řepa, čaj  (A: 07,09)Oběd
Celozrnné pečivo s paprikovou pomazánkou, čaj  (A: 01,03,07,11)Svačina

Čtvrtek 5.7.2018
SvátekOběd

Pátek 6.7.2018
SvátekOběd
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Pondělí 9.7.2018
Chléb s budapešťskou pomazánkou, mléko  (A: 01,07)Přesnídávka
Hovězí nudlová  (A: 01,03,09)Polévka
Vejce, koprová omáčka, brambory, čaj, jablko  (A: 01,03,07)Oběd
Obložená houska se zeleninou, čaj  (A: 01,07)Svačina

Úterý 10.7.2018
Chléb s rybí pomazánkou, čaj  (A: 01,04,07)Přesnídávka
Gulášová  (A: 01,07,09)Polévka
Nudle s mákem a cukrem, bílá káva, banán  (A: 01,03,07)Oběd
Rohlík s křenovou pomazánkou, mléko  (A: 01,07)Svačina

Středa 11.7.2018
Houska s čočkovou pomazánkou, čaj  (A: 01,03,07)Přesnídávka
Zeleninová s bulgurem  (A: 09)Polévka
Vepřová pečeně, bramborový knedlík, špenát, čaj  (A: 01,03,07)Oběd
Chléb s vaječno-mrkvovou pomazánkou, kakao  (A: 01,03,07)Svačina

Čtvrtek 12.7.2018
Chléb se sýrovou pomazánkou, mléko  (A: 01,07)Přesnídávka
Z červené čočky  (A: 09)Polévka
Smažené rybí filé, brambory, rajče, mandarinkový nápoj  (A: 01,03,04,07)Oběd
Rohlík s ovocnou přesnídávkou, čaj  (A: 01)Svačina

Pátek 13.7.2018
Chléb s tvarohovou pomazánkou s pažitkou, malcao  (A: 01,07)Přesnídávka
Rajská  (A: 01,03,09)Polévka
Pečené kuřecí stehno, dušená rýže, paprika, čajOběd
Houska s máslem a okurkou, voda  (A: 01,07)Svačina
Změna jídelníčku vyhrazena! Dobrou chuť přeje kolektiv ŠJ.
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Pondělí 20.8.2018
Chléb se sýrovou pomazánkou, mléko  (A: 01,07)Přesnídávka
Špenátová  (A: 07)Polévka
Zapečené těstoviny se šunkou, okurka, čaj  (A: 01,03,07)Oběd
Rohlík s máslem, pomerančový nápoj  (A: 01,07)Svačina

Úterý 21.8.2018
Houska s paštikovou pomazánkou, čaj  (A: 01,07)Přesnídávka
Hrstková  (A: 01,07,09)Polévka
Rybí prsty, brambory, tatarská omáčka, čaj  (A: 01,03,04,07,10)Oběd
Broskvové pyré s piškoty, voda  (A: 01,03,07)Svačina

Středa 22.8.2018
Chléb s pažitkovou pomazánkou, bílá káva  (A: 01,07)Přesnídávka
Česneková s chlebem  (A: 01,07)Polévka
Hovězí guláš, houskový knedlík, čaj  (A: 01,03,07)Oběd
Rohlík s pomazánkovým máslem a jablko, čaj  (A: 01,07)Svačina

Čtvrtek 23.8.2018
Kakaové kuličky s mlékem, čaj  (A: 01,07)Přesnídávka
Zeleninová s těstovinami  (A: 01,09)Polévka
Kuřecí maso na kari s dušenou rýží, nápoj lesní směs  (A: 07)Oběd
Chléb s pomazánkou s kapií, čaj  (A: 01,07)Svačina

Pátek 24.8.2018
Chléb s pomazánkou z olejovek, čaj  (A: 01,04,07)Přesnídávka
Bramborová s houbami  (A: 01,07,09)Polévka
Buchty s povidly a tvarohem, bílá káva  (A: 01,03,07)Oběd
Ovoce, čajSvačina
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Pondělí 27.8.2018
Rohlík s mrkvovou pomazánkou, kakao  (A: 01,07)Přesnídávka
S drožďovými knedlíčky a zeleninou  (A: 01,03,07,09)Polévka
Kuře na paprice, bramborový knedlík, čaj  (A: 01,03,07)Oběd
Chléb s pomazánkovým máslem a banán, voda  (A: 01,07)Svačina

Úterý 28.8.2018
Chléb s vaječnou pomazánkou, čaj  (A: 01,03,07)Přesnídávka
Rajská  (A: 01,07)Polévka
Rizoto s vepřovým masem, okurkový salát, nápoj lesní směs  (A: 07,09)Oběd
Houska s máslem a džemem, mléko  (A: 01,07)Svačina

Středa 29.8.2018
Krupicová kaše s ovocem, čaj  (A: 01,07)Přesnídávka
Hrachová s houskou  (A: 01,07)Polévka
Smažený květák, brambory, tatarská omáčka, čaj  (A: 01,03,07,10)Oběd
Chléb se šunkou, čaj  (A: 01,07)Svačina

Čtvrtek 30.8.2018
Rohlík s plátkovým sýrem a rajče, kakao  (A: 01,07)Přesnídávka
Mrkvová s bramborami  (A: 01,07)Polévka
Drůbeží maso se špenátem a těstovinami, pomerančový nápoj  (A:
01,03,07)

Oběd

Chléb s pomazánkovým máslem a jablko, voda  (A: 01,07)Svačina

Pátek 31.8.2018
Houska s pohankovou pomazánkou, čaj  (A: 01,07)Přesnídávka
Fazolová  (A: 01,07,09)Polévka
Sekaná pečeně, bramborová kaše, rajčatový salát, čaj  (A: 01,03,07)Oběd
Rohlík s celerovou pomazánkou, bílá káva  (A: 01,07,09)Svačina
Změna jídelníčku vyhrazena! Dobrou chuť přeje kolektiv ŠJ.

01 
03 
04 
07

Seznam alergenů: Obiloviny obsahující lepek    
Vejce                         
Ryby                          
Mléko
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Celer                         
Hořčice                       
Sezamová semena

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