
Základní škola a Mateřská škola Velká Polom, příspěvková organizace 

 Opavská 350, 747 64  Velká Polom 

Školní jídelna 

 

  
 

Jídelní lístek pro ZŠ a dospělé 
 

 

Pondělí 11. 10. 2021      květáková polévka /1,3,7/ 

                   smažená treska, bramborová kaše, kompot, višňový čaj, voda                  

                                        /1,3,4,7/ 

 

Úterý  12. 10. 2021        masový vývar s těstovinou /1,7,9/ 

                                        vařené hovězí maso, koprová omáčka, houskový knedlík,   

                                        džus, voda /1,3,7/ 

 

Středa 13. 10. 2021        fazolová polévka /1/          

                                        srbské rizoto, okurek, muffiny, ovocný čaj, voda /1,3,7/  

                                             

                                        

Čtvrtek  14. 10. 2021     cibulová polévka se sýrem /1,7/ 

                                        pečené maso, dušená mrkev, brambory, čaj s citrónem, voda /1,7/    

                                         

                                        

Pátek   15. 10. 2021       zeleninový vývar s drožďovými knedlíčky /1,3,7,9/ 

                                        kuřecí nudličky na zelenině, těstoviny, čaj malinový,   

                                        voda /1/ 

                                        

                                        

  Jídelní lístek pro mateřské školy 
 

 

Pondělí 11. 10. 2021                                                    

chléb, pom. z kuřecího       květáková polévka /1,3,7/                                 loupák, ovoce,  

masa, zelenina, banán.       smaž. treska, bramborová kaše, kompot,          nesquik,  

mléko, /1,3,7/                     višňový čaj, voda /1,3,4,7/                                /1,3,7/ 

Úterý  12. 10. 2021                

rýžová kaše, ovoce,            masový vývar s těstovinou /1,7,9/                    veka, máslo, vejce,   

čaj /1,7/                               vařené hovězí maso, koprová omáčka,             zelenina, čaj /1,3,7/ 

                                            houskový knedlík, džus, voda /1,3,7/                

Středa 13. 10. 2021  

chléb, pomazánka                fazolová polévka /1/                                          muffiny, ovoce,     

z ryb v tomatě, zelenina,      srbské rizoto, okurek, čaj ovocný, voda           jahodový koktejl,  

van. mléko /1,3,4,7/             /1,3,7/                                                                /1,3,7/ 

Čtvrtek 14. 10. 2021 

dalamánek, ruská pom.,        cibulová polévka se sýrem /1,7/                      pečivo, pomazánka  

ovoce,                                    pečené maso, dušená mrkev, brambory,         salámová, zelenina,  

bílá káva /1,3,7/                    čaj s citrónem, voda  /1,7/                                čaj, /1,3,7/ 

Pátek 15. 10. 2021 

chléb, špenátová pom.,         zel. vývar s drožď. knedlíčky /1,3,7,9/             meruňková pěna,  

zelenina, ochuc. mléko,        kuřecí nudličky na zelenině, těstoviny,            piškoty, čaj malinový,  

/1,3,7/                                    čaj malinový, voda /1/                                      /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 Velká Polom    
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