
Základní škola a Mateřská škola Velká Polom, příspěvková organizace 

 Opavská 350, 747 64  Velká Polom 

Školní jídelna 

 

  
 

Jídelní lístek pro ZŠ a dospělé 
 

Pondělí 7.  9. 2020            zeleninový vývar se sýrovým kapáním /1,3,7,9/                         

                                           čočka na cibulce, párek, chléb, kyselá okurka, ovocná miska, 

                                           višňový čaj, voda /1/ 

                                                                    

Úterý 8. 9. 2020                 kulajda /1,3,7/                                                                                                                         

                                            srbské rizoto, zeleninový salát, malinový čaj, voda 

                                            /7/ 

                                           

Středa 9. 9. 2020        cibulová polévka s bramborem /1,7/             

                                             krutí maso na másle, dušená mrkev, brambory, čaj s citrónem, 

                                             voda /1,7/ 

 

Čtvrtek 10. 9. 2020        francouzská polévka /1,7,9/                                                                                                                                                                                                                             

                                             hovězí guláš, knedlík, ovocný džus, voda /1,3,7/   

                                           

Pátek 11. 9.  2020         rajská polévka s těstovinou /1,9/                           

                                             přírodní kuřecí řízek, bramborová kaše, kompot, čaj-černý rybíz, 

                                             voda /1,7/ 

                                          

                                             

                                          

Jídelní lístek pro mateřské školy 
 

Pondělí  7. 9. 2020                                                                                   
krupicová kaše,              zelenin.vývar se sýrovým kapáním /1,3,7,9/  chléb, pom. z kuřecího 

višňový čaj, ovoce         čočka na cibulce, párek, chléb, kyselá            masa, zelenina, višňový čaj   

/1,7/                                okurka, višňový čaj, voda /1/ 

Úterý  8. 9. 2020          
chléb, pom.ze dvou       kulajda /1,3,7/                                                 veka, nutela, ovoce,        

druhů sýra, vanil.          srbské rizoto, zeleninový salát, malinový       malinový čaj /1,7,8/ 

mléko /1,7/                    čaj, voda /7/ 

Středa 9. 9. 2020              
chléb, pom.máslo,         cibulová polévka s bramborem /1,7/              pečivo, pom.z tuňáka,  

ovocný talíř, malinové  krutí maso na másle, dušená mrkev,               zelenina, čaj s citrónem 

mléko /1,7/                    brambory, čaj s citrónem, voda /1,7/              /1,4,7/ 

Čtvrtek 10. 9. 2020 

sojový rohlík, pom.       francouzská polévka /1,7,9/                            bublanina, čaj /1,3,7/                  

liptovská, ovoce           hovězí guláš, knedlík, ovocný džus,   

nesquik /1,6,7/              voda /1,3,7/ 

Pátek 11. 9. 2020 

veka, medové máslo,    rajská polévka s těstovinou /1,9/                    chléb, vajíčková pom.,                                                                                                                                                                                                                                            

mléko /1,7/                   přírodní kuřecí řízek, bramborová kaše,         čaj-černý rybíz /1,3,7/ 

                                      kompot, čaj-černý rybíz, voda /1,7/  

                                        /1,3,7/   

J ídlo je určeno k okamžité spotřebě!                                 kuchařka: Tešnarová Lenka                                                                          

Změna jídelního lístku vyhrazena!                                     ved.Vandlíčková  Alena  
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