
Základní škola a Mateřská škola Velká Polom, příspěvková organizace 

 Opavská 350, 747 64  Velká Polom 

Školní jídelna 

  
 

Jídelní lístek pro ZŠ a dospělé 
 

 

Pondělí 25. 4. 2022     gulášová polévka /1/  

                jogurtové knedlíky s borůvkovou omáčkou, jahodový čaj, voda 

                                     /1,7/ 

 

Úterý 26. 4. 2022        květáková polévka s vejci /1,3,7/      

                                     kuřecí přírodní plátek, bramborová kaše, teplá zelenina, 

                                     čaj s citrónem, voda /1,7/ 

 

Středa 27. 4. 2022       francouzská polévka /1,7,9/   

                                      moravské uzené, halušky, zelí, ovocný džus,voda,  

                                      pudink Paula /1,7/ 

     

Čtvrtek 28. 4. 2022     bramborová polévka se sýrem /1,7,9/  

                                     srbské rizoto, kyselá okurka, zeleninový bar,  

                                     čaj černý rybíz, voda /7/ 

 /                                  

Pátek  29. 4. 2022        hrachová polévka /1/                     

                                      rybí filé se sýrovou krustou, bramborová kaše, kompot,  

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

                                      

                           Jídelní lístek pro mateřské školy 

 
 

Pondělí 25. 4.  2022                                                                 

chléb, pom.z paštiky   gulášová polévka /1/                                        sójový rohlík, máslo,   

zelenina, granko         jogurtové knedlíky s borůvkovou omáčkou,    plátkový sýr, ovoce, 

/1,7/                             jahodový čaj, voda /1,7/                                   jahodový čaj /1,7/ 

Úterý 26. 4. 2022                

chléb, pom.z tuňáka,  květáková polévka s vejci /1,3,7/                      veka, medové máslo,   

zelenina, bílá káva      kuřecí přírodní plátek, bramborová kaše,         ovoce, čaj s citrónem 

/1,4,7/                         teplá zelenina, čaj s citrónem, voda /1,7/           /1,7/ 

Středa 27. 4. 2022  

pudink Paula,             francouzská polévka /1,7,9/                               chléb, kapiová pom.,                 

½ pečiva, čaj              moravské uzené, halušky, zelí, ovocný džus,    zelenina, čaj /1,7/          

/1,7/                            voda /1/ 

Čtvrtek 28. 4. 2022  

chléb, vídeňský         bramborová polévka se sýrem / 1,7,9/               veka, pom.máslo,                             

krém, zelenina,          srbské rizoto, kyselá okurka, čaj-černý rybíz,   vejce, ovoce, čaj-černý   

jahodové mléko /1,7/ voda /7/                                                              rybíz /1,3,7/   

Pátek 29. 4. 2022 

pečivo, zeleninová     hrachová polévka /1/                                         muffiny, mléčný koktejl,                                

pom., nesquik             rybí filé se sýrovou krustou, bramborová         ovoce /1,7/                             

/1,3,7/                         kaše, kompot, čaj s citrónem, voda /1,4,7/    

 

 

Jídlo je určeno k okamžité spotřebě!                                kuchařka: Tešnarová Lenka                                                                          

/Změna jídelního lístku vyhrazena! /                                  ved.Vandlíčková  Alena  

Zeleninový bar pouze pro strávníky ZŠ Velká Polom    

                                                                                                             


