JÍDELNÍČEK
týden:
Pondělí

od: 10. prosince 2018

do: 14. prosince 2018

polévka: zeleninová s drobením (obsahuje -1,3,9)
I.
losos s citronovou omáčkou, brambor
(obsahuje -1,4,7,9)

II.
Příloha:

Úterý

pivovarský guláš, rýže (obsahuje - 1,9)
mléko, voda (obsahuje -7)

polévka: krupicová s vejcem (obsahuje -1,3,9)
I.

srnčí sekaná, bramborová kaše, salát
(obsahuje-1,3,7,9)

II.
Příloha:

uherský hrnec, chléb (obsahuje -1,9)
sirup, voda, (obsahuje -)

Středa

polévka:
I.
II.
Příloha:

zelná (obsahuje -1,7,9)
koprová omáčka, vejce, brambor (obsahuje-1,3,7,9)
kuřecí rizoto s pórkem, sýr, salát (obsahuje – 7,9)
mléko, voda (obsahuje –7 )

Čtvrtek

polévka: mrkvová s těstovinami (obsahuje – 1,3,7,9 )
I.
vepřové pečené maso, houskový knedlík, zelí
(obsahuje -1,3,7,9)

Pátek

II.

zapečený celer s nivou a ořechy, brambor

Příloha:

(obsahuje-3,7,8,9)
džus, voda (obsahuje -)

polévka: selská
I.

II.
Příloha:

(obsahuje – 1,3,9)

čufty v rajčatové omáčce, rýže (obsahuje -1,3,9)
čočka s mletým masem, zelný salát (obsahuje -1,9)
mléko, voda (obsahuje -7)

Vedoucí školní jídelny: Pokorová Dana
Hlavní kuchařka:
Iszworová Dagmar

JÍDELNÍČEK
týden:
Pondělí

od: 17. prosince 2018

do: 21. prosince 2018

polévka: květáková (obsahuje -13,7,9)
I.

II.

kuřecí maso v houbovo-smetanové omáčce,
těstoviny (obsahuje -1,3,7,9)
pečená kotleta, , grilovaná zelenina, brambor
(obsahuje -1,7,9)

Příloha:

Úterý

zelený čaj , voda (obsahuje -)

polévka: s kuskusem
I.

(obsahuje -1,9)

nočky se špenátem, krůtím masem a sýrem
(obsahuje -1,3,7,9)

II.

Příloha:

Středa

hovězí guláš, těstoviny (obsahuje 1,3,9)
mléko, voda (obsahuje-7)

polévka: hrstková (obsahuje -1,9)
I.
čínské nudle s vepřovým masem a zeleninou
(obsahuje -1,6,8)

II.
Příloha:

Čtvrtek

(obsahuje -1,7,8)
džus, voda (obsahuje -)

polévka: gulášová (obsahuje -1,9)
I.
II.

Příloha:

Pátek

bulgur se sušeným ovocem a zakysanou smetanou

vinná klobása, brambor s pórkem (obsahuje-)
vepřová kýta se švestkovou omáčkou,
bramborový knedlík (obsahuje -1,3,9)
mléko, voda, (obsahuje -7)

polévka: rybí s krutonkama (obsahuje -1,4,3,9)
I.

II.

houbové rizoto, okurka (obsahuje – 1,7,9)
krůtí roláda, bramborová kaše, salát
(obsahuje- 1,3,7,9)

Příloha:

sirup, voda

PŘEJEME VŠEM STRÁVNÍKŮM KRÁSNÉ VÁNOČNÍ SVÁTKY A ÚSPĚŠNÝ NOVÝ ROK

Vedoucí školní jídelny: Pokorová Dana
Hlavní kuchařka:
Iszworová Dagmar

