
 JÍDELNÍČEK: 8. - 12. leden 2018
obsahuje alergeny

PO DM – snídaně čaj, chléb, paštika 1/1,1/2, 7 

DM – přesníd. rohlíky, máslo, med 1/1,7

polévka česneková 1/1,9

Oběd   1. vepř.vrabec, kapusta, brambor 1/1

                 2.
DM – večeře masová koule v rajčat.om, těstovina 1/1,3,7

MŠ – přesníd. chléb, máslo, med, ovocný čaj, jablko 1/1,1/2,7 

MŠ – svačina rohlík, pom.luštěninová, čaj, zelenina 1/1,7

ÚT DM – snídaně čaj, chléb, pom. Sýrová s hermelínem, zelenina 1/1,1/2,7,

DM – přesníd. raženka, jogurt 1/1,7

polévka bramboračka 1/1,9

Oběd   1. těstovinová musaka s vepř.masem, zelný salát 1/1,3,7

                 2.
DM – večeře přír.kuřecí plátek, rýže 1/1

MŠ – přesníd. chléb, pom.sýrová s hermelínem, čaj, zelenina 1/1,1/2,7 

MŠ – svačina cereal.raženka s máslem, mléko 1/1,1/2,6,11,7

ST DM – snídaně čaj, rustal, rohlík, máslo, džem, 1/1,1/26,7,11

DM – přesníd. kakao, koláč tvarohový 1/1,3,7

polévka rybí s pórkem 1/1,9,4

Oběd   1. mexický guláš s hov.masem, rýže 1/1

                 2.
DM – večeře sýrový špíz, brambor, tatarka 1/1,3,7

MŠ – přesníd. kakao, koláč tvarohový 1/1,3,7

MŠ – svačina Chléb, pom. tvarohová, čaj, zelenina 1/1,1/2,7,

ČT DM – snídaně čaj, chléb, pom.zeleninová 1/1,1/2,7,3 

DM – přesníd. raženka, lakrum 1/1,7

polévka zeleninová s kuskusem 1/1,9

Oběd   1. peč.kuře, š ouchaný brambor, okurekť 1/1

                 2. 4,7

DM – večeře krupicová kaše, kompot 1/1,7

MŠ – přesníd. chléb, pom. Zeleninová, čaj ovocný, zelenina 1/1,1/2,7,3 

MŠ – svačina Ovocný jogurt, ovocný čaj, ovoce 7

PÁ DM – snídaně čaj, chléb, uzený sýr, zelenina 1/1,1/2,7,

DM – přesníd. rohlík, máslo, med 1/1,7

polévka kroupová sytá 1/3,1/1,9

Oběd   1. uzená kýta, křenová om., knedlík         MŠ-hov., křenová, knedlík 1/1,3,7

                 2. uzené, brambor, okurek
DM – večeře odjezd.bal. (cottage cheese, pečivo) 1/1,7

MŠ – přesníd. chléb, máslo, uzený sýr, čaj ovocný, zelenina 1/1,1/2,7,

MŠ – svačina raženka s lučinou, mléko 1/1,7

Ke každému jídlu v jídelně je podáván nápoj: pitná voda vždy, ovocný čaj, šťáva                    Přejeme Vám dobrou chuť.

Změna jídelníčku a alergenů vyhrazena!                                                                             Ovoce a zelenina dle možností.



 JÍDELNÍČEK: 15. - 19. leden 2018
obsahuje alergeny

PO DM – snídaně čaj, chléb, tavený sýr 1/1,1/2, 7 

DM – přesníd. rohlíky, máslo, džem 1/1,7

polévka květáková 1/1,9

Oběd   1. vepř.rizoto, salát z č.řepy 7

                 2.
DM – večeře vepř.guláš, gnocchi 1/1,3

MŠ – přesníd. chléb, máslo, džem, ovocný čaj, jablko 1/1,1/2,7 

MŠ – svačina rohlík s almette, čaj, zelenina 1/1,7

ÚT DM – snídaně čaj, chléb, pom. Rybí, zelenina 1/1,1/2,7,4

DM – přesníd. raženka, jogurt 1/1,7

polévka kmínová 1/1,9

Oběd   1. bratislavské plecko, těstovina 1/1,9

                 2.
DM – večeře rýžový nákyp, koktejl 3,7

MŠ – přesníd. chléb, pom.rybí, čaj ovocný, zelenina 1/1,1/2,7 ,4

MŠ – svačina rohlík mama-mia s máslem, mléko 1/1,1/2,6,1/3,7

ST DM – snídaně čaj, rustal, rohlík, máslo, džem, 1/1,1/2,6,7,11

DM – přesníd. kakao, koláč povidlový 1/1,3,7

polévka pórková 1/1

Oběd   1. čevabčiči, brambor, hořčice, cibule 1/1,3,7,10,

                 2. peč.filé se zeleninou, brambor   (MŠ) 4

DM – večeře masová směs, těstovina 1/1

MŠ – přesníd. kakao, koláč povidlový 1/1,3,7

MŠ – svačina chléb, pom. Sýrová, čaj ovocný, ovoce 1/1,7

ČT DM – snídaně čaj, chléb slunečnicový, pom.tvarohová , zelenina 1/1,1/2,7,6

DM – přesníd. kaiserka, lakrum 1/1,7

polévka z duo mrkve a kukuřice 1/1,9

Oběd   1. fazolový guláš, chléb, ovoce   (MŠ) 1/1,1/2, 

                 2. makový závin, ovoce 1/1,3,7

DM – večeře smaž.kuřecí řízek, brambor, okurek 1/1,7,9

MŠ – přesníd. chléb slunečnicový, pom. tvarohová, čaj ovocný, zelenina 1/1,1/2,7,6

MŠ – svačina makový závin, mléko 1/1,3,7

PÁ DM – snídaně čaj, chléb, máslo, vejce, zelenina 1/1,1/2,7,3

DM – přesníd. rohlík, jogurt 1/1,7

polévka s krupicovými noky 1/1,9,3

Oběd   1. Vepř., zelí, knedlík 1/1,3,7

                 2. zeleninová tarhoňa se sýrem    (MŠ) 1/1,7

DM – večeře odjezd.bal. (michelský koláč) 1/1,7

MŠ – přesníd. chléb, máslo, vejce, čaj ovocný, zelenina 1/1,1/2,7,3

MŠ – svačina veka, pom.máslo, čaj ovocný, ovoce 1/1,7,

Ke každému jídlu v jídelně je podáván nápoj: pitná voda vždy, ovocný čaj, šťáva                    Přejeme Vám dobrou chuť.

Změna jídelníčku a alergenů vyhrazena!                                                                             Ovoce a zelenina dle možností.
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