
Základní škola a Mateřská škola Velká Polom, příspěvková organizace 

 Opavská 350, 747 64  Velká Polom 

Školní jídelna 

 

  
 

Jídelní lístek pro ZŠ a dospělé 
 

 

Pondělí 26. 4. 2021      zeleninový vývar se sýrovým kapáním /1,3,7,9/            

      masové koule v rajské omáčce, těstoviny, 

                                      ovocný džus, voda /1,3/                                  

                                      

Úterý  27. 4. 2021        hráškový krém /1,7/                     

                                      frankfurtský kuřecí plátek, brambory, zeleninový salát, 

                                      čaj s citrónem, voda /1,7/   

 

Středa 28. 4. 2021        rychlá polévka s vejci /3,9/                  

                                      bretáňské fazole, párek, chléb, perníkový řez, švestkový 

                                      čaj, voda /1,3/ 

 

Čtvrtek 29. 4. 2021      bramborová polévka /1,7,9/ 

                                      srbské rizoto, kyselá okurka,  /čalamáda/, šípkový čaj 

                                      voda /7/ 

                                        

Pátek 30. 4. 2021          cibulová polévka se sýrem /1,7/ 

                                       vepřová pečeně, špenát, bramborový knedlík, čaj                                                                                    

                                       s citrónem, voda /1,3/ 

   

 

Jídelní lístek pro mateřské školy 
 

Pondělí 26. 4. 2021  

pečivo, pom.sýrová        zelenin.vývar se sýrovým kapáním /1,3,7,9/  chléb, pom.máslo,                            

s celerem, mléko-lesní   masové koule v rajské omáčce, těstoviny,      vařené vejce, čaj                                                          

směs, ovoce /1,7,9/        ovocný džus, voda /1,3/                                   /1,3,7/ 

Úterý 27. 4. 2021 

vídeňský řez, ovoce,      hráškový krém /1,7/                                        sojový rohlík, pom.  

granko                           frankfurtský kuřecí plátek, brambory,            z tuňáka, zelenina, čaj  

/1,7/                               zeleninový salát, čaj s citrónem, voda /1,7/    /1,4,6,7/ 

Středa 28. 4. 2021  

obložený chlebíček,      rychlá polévka s vejci /3,9/                            pudink, piškoty,     

vanilkové mléko           bretáňské fazole, párek, chléb, švestkový       ovoce /1,7/    

/1,3,7/                            čaj, voda /1/ 

Čtvrtek 29. 4. 2021 

chléb, ruská pom.,        bramborová polévka /1,7,9/                             pečivo, máslo, strouhaný           

zelenina, čokolád.         srbské rizoto, kyselá okurka, šípkový čaj,      sýr, ovoce, šípkový čaj 

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

Pátek 30. 4. 2021 

sojový rohlík,               cibulová polévka se sýrem /1,7/                       veka, medové máslo, 

kapiová pom.,              vepřová pečeně, špenát, bramborový knedlík,  ovoce, čaj s citrónem   

nesquik /1,6,7/              čaj s citrónem, voda /1,3/                                 /1,7/            

 

Jídlo je určeno k okamžité spotřebě!                                kuchařka: Tešnarová Lenka                                                                          

/Změna jídelního lístku vyhrazena!                                   ved.Vandlíčková  Alena  

Zeleninový bar pouze pro strávníky ZŠ Velká Polom    
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