
Základní škola a Mateřská škola Velká Polom, příspěvková organizace 

 Opavská 350, 747 64  Velká Polom 

Školní jídelna 

 

  
 

Jídelní lístek pro ZŠ a dospělé 
 

Pondělí 23. 11. 2020    rýžová polévka /1,7,9/       

      kuřecí nudličky v sýrové omáčce, špecle, ovoce, čaj s citrónem, 

                           voda /1,7/ 

 

Úterý  24. 11. 2020      polévka z míchaných luštěnin /1/                                  

                                      soukenický řízek, bramborová kaše, zeleninový salát, višňový čaj, 

                                      voda /1,7/  

                                       

Středa 25. 11. 2020      krupicová polévka s vejci /1,3,7,9/                           

                                      hovězí guláš, knedlík, šlehaný tvaroh, džus, voda /1,3,7/  

                                        

 

Čtvrtek 26. 11. 2020     brokolicový krém s hráškem /1,7/            

                                       rybí filé na másle, bramborová kaše, kompot, ovocný čaj, 

                                       voda /1,4,7/ 

   

Pátek 27. 11. 2020        cibulová polévka se sýrem /1,7/                

                                       vepřový plátek po zahradnicku,jasmínová rýže, čaj s citrónem,                                                                                         

                                       voda /1,9/ 

   

 

Jídelní lístek pro mateřské školy 
 

Pondělí 23. 11. 2020                                                                    

chléb, šunková pěna,    rýžová polévka /1,7,9/                                       veka, pomazánkové   

bílá káva /1,7/               kuřecí nudličky v sýrové omáčce, špecle,         máslo, zeleninový talíř, 

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

Úterý 24. 11. 2020 

vídeňský řez, granko    polévka z míchaných luštěnin /1/                     chléb, pom.z olejovek, 

ovoce /1,7/                    soukenický řízek, bramborová kaše, zelenin.   zelenina, višňový čaj /1,4,7/    

                                      salát, višňový čaj, voda /1,7/ 

Středa 25. 11. 2020                          

pečivo, špenátová         krupicová polévka s vejci /1,3,7,9/                    šlehaný tvaroh, piškoty,      

pom., vanilkové ml.      hovězí guláš, knedlík, ovocný džus, voda         ovoce, čaj /1,7/ 

/1,3,7/                            /1,3,7/ 

Čtvrtek 26. 11. 2020 

veka, medové máslo,    brokolicový krém s hráškem /1,7/                      sojový rohlík, máslo,                                                         

ovoce, malinové           rybí filé na másle, bramborová kaše, kompot,   strouhaný sýr, zelenina,     

mléko /1,7/                   ovocný čaj, voda /1,4,7/                                      ovocný čaj /1,7/  

Pátek 27. 11. 2020  

chléb, pom. z paštiky    cibulová polévka se sýrem /1,7/                        sladký rohlík, ovoce,                                                                                                                     

majka, zelenina,            vepřový plátek po zahradnicku, jasmínová       mléčný koktejl /1,7/   

nesquik /1,7/                 rýže, čaj s citrónem, voda /1,9/    

  

 

Jídlo je určeno k okamžité spotřebě!                                kuchařka: Tešnarová Lenka                                                                          

/Změna jídelního lístku vyhrazena!                                   ved.Vandlíčková  Alena  

Zeleninový bar pouze pro strávníky ZŠ Velká Polom    

 



Základní škola a Mateřská škola Velká Polom, příspěvková organizace 

 Opavská 350, 747 64  Velká Polom 

Školní jídelna 

 

                                 


