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Jídelní lístek pro ZŠ a dospělé 
 

Pondělí 16. 12. 2019          boršč /1,7,9/   

                                            ravioly s tvarohem, mléčný koktejl, ovocný bar, 

                                            višňový čaj, voda /1,7/ 

                                                                        

Úterý 17. 12. 2019             drůbková polévka s těstovinou /1,7,9/                                   

                                            vepřová pečeně, dušený špenát, bramborový knedlík,                                           

                                            ovocný jogurt s ovocem, čaj s citrónem, voda /1,3,7/ 

 

Středa 18. 12. 2019      hrstková polévka /1/                          

                                            kuřecí řízek, bramborová kaše, kompot, tyčinka Nesquik,    

                                            ovocný džus, voda /1,3,7,8/ 

                                            

Čtvrtek 19. 12. 2019          maďarská polévka /1,4,7/                                                                                         

                                            pasticcio, zeleninový bar, čaj černý rybíz, voda /1/ 

                                            

Pátek 13. 12. 2019         zeleninový vývar s kuskusem /1,7,9/                       

                                            kuřecí plátek na paprice, rýže, vánoční lízátko, malinový  

                                            čaj, voda /1,7/ 

                                          

                                             

                                          

Jídelní lístek pro mateřské školy 
 

Pondělí  16. 12. 2019                                                                                   
chléb, čočková pom.       boršč /1,7,9/                                                    sojový rohlík, máslo,         

ovoce, kakao /1,7/           ravioly s tvarohem, višňový čaj, voda            plátkový sýr, višňový 

                                        /1,7/                                                                 čaj /1,7/ 

Úterý 17. 12.  2019          
chléb, pom.z olejovek,  drůbková polévka s těstovinou /1,7,9/             ovocný jogurt, 1/2     

caro káva, zelenina        vepřová pečeně, dušený špenát, bramborový  pečiva, čaj s citrónem 

/1,4,7/                             knedlík, čaj s citrónem, voda /1,3,7/                /1,7/  

Středa 18. 12. 2019              
veka, tvarohový krém,   hrstková polévka /1/                                        obložený chléb /máslo,     

ovoce, karamel.mléko    kuřecí řízek, bramborová kaše, kompot,         šunka, vejce, zelenina/ 

/1,7/                                ovocný džus, voda /1,3,7/                                /1,3,7/  

Čtvrtek 19. 12. 2019 

sojový rohlík, pom.        maďarská polévka /1,4,7/                                tvarohové řezy, ovoce,                                                              

z kuřecího masa,            pasticcio, čaj černý rybíz, voda /1/                  čaj černý rybíz /1,3,7/    

nesquik /1,7/                    

Pátek 20. 12. 201 

cereálie v mléce,            zeleninový vývar s kuskusem /1,7,9/              chléb, pom.zeleninová,                                                                                                                                                                                                                                                       

ovocný talíř /1,7,8/         kuřecí plátek na paprice, rýže, vánoční          zelenina, malinový čaj 

                                        lízátko, malinový čaj, voda /1,7/                    /1,3,7/ 

                                        

 

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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