
01.09.2017 30.09.2017od do

Pátek 1.9.2017
Loupák, bílá káva  (A: 01,03,07)Přesnídávka
Hovězí nudlová  (A: 01,07,09)Polévka
Přírodní vepřový řízek, bramborová kaše, červená řepa, čaj  (A: 07)Oběd
Houska s ramou a okurka, čaj  (A: 01,07)Svačina
Změna jídelníčku vyhrazena! Dobrou chuť přeje kolektiv školní
jídelny. :-)



01.09.2017 30.09.2017od do

Pondělí 4.9.2017
Chlebové topinky se sýrem a okurkou, čaj  (A: 01,07)Přesnídávka
Rajská s těstovinami  (A: 01,03,07)Polévka
Bramborové šišky s mákem, kakao (čaj) jablko  (A: 01,03,07)Oběd
Ovocný jogurt s rohlíkem, čaj  (A: 01,07)Svačina

Úterý 5.9.2017
Rohlík se zeleninovou pomazánkou, mléko  (A: 01,07,09)Přesnídávka
Kroupová  (A: 01,07)Polévka
Cikánská hovězí pečeně, těstoviny, nápoj granátové jablko  (A:
01,03,07)

Oběd

Chléb s máslem a vajíčkem, čaj  (A: 01,03,07)Svačina
Středa 6.9.2017

Celozrnné pečivo s paprikovou pomazánkou, caro  (A: 01,07,11)Přesnídávka
Fazolová se zeleninou  (A: 01,07,09)Polévka
Rybí filé (prsty), brambory, salát z červené řepy, multivitamínový
nápoj  (A: 01,03,04,07)

Oběd

Ovocná miska, čajSvačina
Čtvrtek 7.9.2017

Chléb s pomazánkovým máslem a okurka, kakao  (A: 01,07)Přesnídávka
Mrkvová  (A: 01,07)Polévka
Moravský vrabec, houskový knedlík, zelí, čaj s citrónem  (A: 01,03,07)Oběd
Houska s pohankovou pomazánkou a rajče, čaj  (A: 01,07,09)Svačina

Pátek 8.9.2017
Chléb s pomazánkou z olejovek, čaj  (A: 01,04,07)Přesnídávka
Dýňová s houskou  (A: 01,07)Polévka
Džuveč z vepřového masa se zeleninou, rohlík, čaj (koktejl)  (A:
01,07)

Oběd

Chléb s máslem a medem, mléko  (A: 01,07)Svačina



01.09.2017 30.09.2017od do

Pondělí 11.9.2017
Chléb s drožďovou pomazánkou, čaj  (A: 01,03,07)Přesnídávka
Rýžová s vejcem  (A: 03,09)Polévka
Kovbojský guláš, těstoviny, čaj s citrónem, banán  (A: 01,07)Oběd
Rohlík s žervé a paprikou, mléko  (A: 01,07)Svačina

Úterý 12.9.2017
Houska s tvarohovou pomazánkou a pažitka, kakao  (A: 01,07)Přesnídávka
Hrachová  (A: 01,07)Polévka
Sekaná pečeně, bramborová kaše, okurkový salát, čaj  (A: 01,03,07)Oběd
Chléb s máslem a banán, čaj  (A: 01,07)Svačina

Středa 13.9.2017
Makový závin, bílá káva  (A: 01,03,07)Přesnídávka
Se sýrovým kapáním a zeleninou  (A: 01,03,07,09)Polévka
Kuřecí plátek na paprice, bramborový knedlík, pomerančový nápoj,
jablko  (A: 01,03,07)

Oběd

Chléb s celerovou pomazánkou, čaj  (A: 01,07,09)Svačina
Čtvrtek 14.9.2017

Celozrnná houska s šunkovou pěnou, čaj  (A: 01,03,07,11)Přesnídávka
Gulášová  (A: 01,07,09)Polévka
Smažená brokolice, brambory, tatarská omáčka, čaj s citrónem
(koktejl)  (A: 01,03,07,10)

Oběd

Obložený rohlík se zeleninou, malcao  (A: 01,07)Svačina
Pátek 15.9.2017

Chléb s tuňákovou pomazánkou, čaj  (A: 01,04,07)Přesnídávka
Z vaječné jíšky s kořenovou zeleninou  (A: 01,03,07,09)Polévka
Znojemská hovězí pečeně, dušená rýže, kapie, ovocný čaj  (A: 01,07)Oběd
Bábovka, hroznové víno, voda  (A: 01,03,07)Svačina



01.09.2017 30.09.2017od do

Pondělí 18.9.2017
Chléb s drůbeží pomazánkou, čaj  (A: 01,07)Přesnídávka
Zelná  (A: 01,07)Polévka
Rybí filé na kari se smetanou a rajče, bramborová kaše, čaj (koktejl) 
(A: 04,07)

Oběd

Smetánek s rohlíkem, čaj  (A: 01,07)Svačina
Úterý 19.9.2017

Chléb s máslem a plátkovým sýrem, kakao  (A: 01,07)Přesnídávka
Krupicová se zeleninou  (A: 01,03,07,09)Polévka
Hamburská kýta, houskový knedlík, pomerančový nápoj, banán  (A:
01,03,07,09,10)

Oběd

Toustový chléb se sýrem a rajče, voda  (A: 01,07)Svačina
Středa 20.9.2017

Vločková kaše s broskví, čaj  (A: 01,07)Přesnídávka
Česneková s chlebem  (A: 01,07)Polévka
Kuřecí stehno, dušená rýže, třešňový kompot, čaj (koktejl)  (A: 07)Oběd
Chléb s vaječnou pomazánkou, čaj  (A: 01,03,07)Svačina

Čtvrtek 21.9.2017
Celozrnná houska s rybí pomazánkou, čaj  (A: 01,03,04,07,11)Přesnídávka
Hrstková  (A: 01,07,09)Polévka
Čevabčiči s pohankou, brambory, hořčice, cibulka, nápoj granátové
jablko  (A: 01,03,07,10)

Oběd

Chléb s křenovou pomazánkou, mléko  (A: 01,07)Svačina
Pátek 22.9.2017

Houska s čočkovou pomazánkou, čaj  (A: 01,07)Přesnídávka
S drožďovými knedlíčky a zeleninou  (A: 01,03,07,09)Polévka
Buchtičky s vanilkovým krémem, rybízový čaj, ovoce  (A: 01,03,07)Oběd
Chléb s máslem a mrkev, bílá káva  (A: 01,07)Svačina



01.09.2017 30.09.2017od do

Pondělí 25.9.2017
Chléb s liptovskou pomazánkou, bílá káva  (A: 01,07)Přesnídávka
Kuřecí s těstovinami  (A: 01,03,09)Polévka
Vejce, čočka na kyselo, zelný salát s kapií, pečivo, citrónový čaj  (A:
01,03,07)

Oběd

Piškoty s ovocnou přesnídávkou, voda  (A: 01,03,07)Svačina
Úterý 26.9.2017

Rohlík se sýrovou pomazánkou, mléko  (A: 01,07)Přesnídávka
Pórková s hráškem  (A: 01,07)Polévka
Masové koule, rajská omáčka, těstoviny, pomerančový nápoj, jablkoOběd
Chléb s mrkvovou pomazánkou, čaj  (A: 01,07)Svačina

Středa 27.9.2017
Chléb s česnekovou pomazánkou, čaj  (A: 01,07)Přesnídávka
Zeleninová s kuskusem  (A: 01,07,09)Polévka
Vepřová pečeně, brambory, dušená zelenina, šípkový čaj  (A: 01,07)Oběd
Rohlík s pomazánkovým máslem s paprikou, mléko  (A: 01,07)Svačina

Čtvrtek 28.9.2017
SvátekOběd

Pátek 29.9.2017
Rohlík s máslem a džemem, kakao  (A: 01,07)Přesnídávka
Bramborová  (A: 01,07,09)Polévka
Kuřecí bulgureto se zeleninou, červená řepa, čaj  (A: 07,09)Oběd
Chléb s pomazánkovým máslem, bílá káva  (A: 01,07)Svačina
Změna jídelníčku vyhrazena! Dobrou chuť přeje kolektiv ŠJ. :-)

01 
03 
04 
07

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.


