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Jídelní lístek pro ZŠ a dospělé 
 

Pondělí 25. 11. 2019          polévka z vaječné jíšky /1,3,7/   

                                            moravské uzené, halušky, zelí, bezový čaj, voda 

                                            /1/ 

                                                                        

Úterý 26. 11. 2019             dýňová polévka 1,7/                   

                                            vepřenky s cibulí, bramborová kaše, zeleninový bar,                                           

                                            čaj s citrónem, voda /1,3,7/ 

 

Středa 27. 11. 2019      vývar s těstovinou /1,7,9/                   

                                            vařené vepř.maso, rajská omáčka, knedlík, ovocný džus.    

                                            voda /1,3,7,9/ 

                                            

Čtvrtek 28. 11. 2019           hráškový krém /1,7/                                                              

                                             kuřecí frankfurtský plátek / dospělí závitek/,bramborová 

                                             kaše, kompot, ovocný bar, šípkový čaj, voda /1,7/ 

                                            

Pátek 29. 11. 2019          rýžová polévka /1,7,9/           

                                             kovbojské fazole, chléb, řez čoko-late, ledový čaj, voda  

                                             /1,3,7/ 

                                          

                                             

                                          

Jídelní lístek pro mateřské školy 
 

Pondělí  25. 11. 2019                                                                                   
chléb, sýrová pom.      polévka z vaječné jíšky /1,3,7/                       sojový rohlík, pom. z         

s celerem, jahodové     moravské uzené, halušky, zelí, bezový          ryb v tomatě, zelenina, 

mléko /1,7,9/                čaj, voda /1/                                                    bezový čaj/1,4,7/    

Úterý 26. 11.  2019          
houska, máslo,            dýňová polévka /1,7/                                      croissant, pistaciový    

šunka, zelenina,          vepřenky s cibulí, bramborová kaše,              koktejl, ovoce, čaj 

caro káva /1,7/            čaj s citrónem, voda /1,3,7/                             s citrónem /1,3,7/ 

Středa 27. 11. 2019              
chléb, pom.tvarohová vývar s těstovinou /1,7,9/                               pečivo, pom.z kuřecího  

s vejci, vanilkové       vařené vepř.maso, rajská omáčka, knedlík,    masa, zelenina, čaj 

mléko, ovoce /1,3,7/   ovocný džus, voda /1,3,7,9/                            /1,7/ 

Čtvrtek 28. 11. 2019 

ječmánek, pom.z tav. hráškový krém /1,7/                                         krupicová kaše, ovoce,                                                               

sýra, zeleninový        kuřecí frankfurtský plátek, bramborová kaše,  šípkový čaj /1,7/ 

talíř, granko/1,7/        kompot, šípkový čaj, voda /1,7/          

Pátek 29. 11. 2019 

bublanina s ovocem,  rýžová polévka /1,7,9/                                     chléb, pom.máslo,                                                                                                                                                                                                                                            

nesquik /1,3,7/           kovbojské fazole, chléb, ledový čaj, voda       zeleninový talíř,   

                                   /1/                                                                     čaj /1,7/    

                                        

 

Jídlo je určeno k okamžité spotřebě!                                 kuchařka: Tešnarová Lenka                                                                          

Změna jídelního lístku vyhrazena!                                    ved.Vandlíčková  Alena  

Zeleninový bar pouze pro strávníky ZŠ    
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