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Školní jídelna 

 

  
 

Jídelní lístek pro ZŠ a dospělé 
 

Pondělí 20. 1. 2020            celerová polévka se zeleným hráškem /1,7,9/           

                                            rybí filé se sýrovou krustou, bramborová kaše, kompot,  

                                            zeleninový bar, jahodový čaj, voda /1,4,7/ 

                                                                        

Úterý 21. 1. 2020               polévka z vaječné jíšky /1,3,7/                                              

                                            kyjevský plátek,/dospělí závitek/, rýže, kukuřičné trubičky                                           

                                            Balila, ledový čaj, voda  /1,7/ 

 

Středa 22. 1. 2020       brokolicový krém /1,7/                            

                                            francouzské brambory, dresing, kečup, zeleninový salát,    

                                            zeleninový bar, čaj s citrónem, voda /3,7/ 

                                            

Čtvrtek 23. 1. 2020            drůbková polévka s těstovinou /1,7,9/                                                                                     

                                            hovězí guláš, knedlík, borůvkové pohlazení, ovocný džus, 

                                            voda /1,3,7/ 

                               

Pátek 24. 1. 2020       hrachová polévka /1/      

                                            domácí buchty, mléčný koktejl, ovoce, čaj-jablko skořice,  

                                            voda /1,3,7/ 

                                          

                                             

                                          

Jídelní lístek pro mateřské školy 
 

Pondělí  20. 1. 2020                                                                                   
chléb, pom.z kuřecího  celerová polévka se zelným hráškem /1,7,9/       pečivo, máslo, plátkový          

masa, zelenina, bílá      rybí filé se sýrovou krustou, bramborová kaše,   sýr, ovocný talíř, jahodový            

káva /1,7/                      kompot, jahodový čaj, voda /1,4,7/                      čaj /1,7/  

Úterý  21. 1. 2020          
croissant, kakaové       polévka z vaječné jíšky /1,3,7/                             sojový rohlík, zeleninová    

granko,ovoce /1,7/       kyjevský plátek, rýže, ledový čaj, voda /1,7/       pom., čaj /1,3,6,7/ 

 

Středa 22. 1. 2020              
chléb, pom.z tuňáka,    brokolicový krém /1,7/                                        vídeňský řez, ovoce,          

zelenina, vanil.mléko   francouzské brambory, kečup, zeleninový           mléčný koktejl /1,7/ 

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

Čtvrtek 23. 1. 2020 

veka, pom.máslo,          drůbková polévka s těstovinou /1,7,9/               borůvkové pohlazení,                                                               

zeleninový talíř,            hovězí guláš, knedík, ovocný džus, voda           piškoty, ovoce, čaj 

malinové mléko /1,7/    /1,3,7/                                                                 /1,3,7/  

Pátek 24. 1. 2020 

obložený chléb,            hrachová polévka /1/                                          ječmánek, pom.z taveného                                                                                                                                                                                                                                                         

kakao, ovoce /1,3,7/    domácí buchty, čaj-jablko skořice,                     sýra, čaj-jablko skořice  

                                     voda /1,3,7/                                                          /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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