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Jídelní lístek pro ZŠ a dospělé 
 

Pondělí 9. 12. 2019            celerová polévka se zeleným hráškem /1,7,9/ 

                                            zbruf se sýrem, špagety, čaj zahradní směs, voda /1,7/ 

                                                                        

Úterý 10. 12. 2019             fazolová polévka /1/                                         

                                            pečené kuře, bramborová kaše, zeleninový salát, zeleninový                                           

                                            bar, švestkový čaj, voda /1,7/ 

 

Středa 11. 12. 2019      zeleninový vývar s jáhlami /1,7,9/                        

                                            svíčková na smetaně, knedlík, ovoce, ovocný džus,    

                                            voda /1,3,7,9/ 

                                            

Čtvrtek 12. 12. 2019          francouzská polévka /1,7,9/                                                                                   

                                            hrachová kaše, moravské uzené, chléb, okurek, šlehaný 

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

                                            

Pátek 13. 12. 2019         rajská polévka s tarhoňou  /1/                       

                                            zapečené brambory s kuřecím masem a zeleninou, kečup,  

                                            dresing, zeleninový bar, jahodový čaj, voda /1,3,7/ 

                                          

                                             

                                          

Jídelní lístek pro mateřské školy 
 

Pondělí  9. 12. 2019                                                                                   
chléb, sýrová pom.,        celerová pol. se zeleným hráškem /1,7,9/       rýžová kaše, ovoce,        

zelenina, banán.mléko    zbruf se sýrem, těstoviny, čaj – zahr.             čaj-zahradní směs 

/1,7/                                 směs, voda /1,7/                                              /7/  

Úterý 10. 12.  2019          
sojový rohlík, šunková    fazolová polévka /1/                                       chléb, pom.máslo,     

pěna, bílá káva, ovoce     pečené kuře, bramborová kaše, zelenin.         zeleninový talíř, 

/1,7/                                  salát, švestkový čaj, voda /1,7/                       švestkový čaj/1,7/   

Středa 11. 12. 2019              
veka, nutela, granko        zelenin.vývar s jáhlami /1,7,9/                       ovocná přesnídávka,     

ovoce /1,7,8/                    svíčková na smetaně, knedlík, ovocný           piškoty, čaj /1,3/ 

                                         džus, voda /1,3,7,9/    

Čtvrtek 12. 12. 2019 

ječmánek, pom.z rybího   francouzská polévka /1,7,9/                            chléb, máslo, vejce,                                                              

filé, vanilkové mléko       hrachová kaše, moravské uzené, chléb,          čaj s citrónem /1,3,7/ 

zelenina /1,4,7/                 okurek, čaj s citrónem, voda /1/   

Pátek 13. 12. 2019 

pečivo, špenátová             rajská polévka s tarhoňou /1/                          vánočka, mléčný koktejl,                                                                                                                                                                                                                                                      

pom., zelenina,                 zapečené brambory s kuřecím masem a          ovoce /1,3,7/ 

kakao /1,3,7/                     zeleninou, kečup, jahodový čaj, voda /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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