
Základní škola a Mateřská škola Velká Polom, příspěvková organizace 

 Opavská 350, 747 64  Velká Polom 

Školní jídelna 

  
 

Jídelní lístek pro ZŠ a dospělé 
 

 

Pondělí 16. 5. 2022    francouzská polévka /1,7,9/   

               čočka na cibulce, vařené vejce, chléb, kyselá okurka, 

                                    ovoce, čaj s citrónem, voda /1,3/ 

 

Úterý 17. 5. 2022        krupicová polévka s vejci /1,3,7,9/  

                                     znojemská pečeně, jasmínová zeleninová rýže, jogurt s ovocem, 

                                     ovocný džus, voda /1,7/ 

 

Středa 18. 5. 2022       cibulová polévka s bramborem /1,7/  

                                     vepřová pečeně, dušený špenát, bramborový knedlík,  

                                     brusinkový čaj, voda /1,3,7/ 

     

Čtvrtek 19. 5. 2022     polévka z míchaných luštěnin /1/  

                                      smažený kuřecí řízek, bramborová kaše, zeleninový salát,  

                                      zeleninový bar, čaj-černý rybíz, voda /1,3,7/ 

                                  

Pátek  20. 5. 2022         zeleninový vývar se sýrovým kapáním /1,3,7,9/                          

                                       masové koule v rajské omáčce, těstoviny, ovocný džus, 

                                       voda /1,9/ 

                                      

 

                           Jídelní lístek pro mateřské školy 

 
 

Pondělí 16. 5.  2022                                                                 
chléb, pom.z dvou    francouzská polévka /1,7,9/                            pečivo, pom.z ryb v tomatě, 

druhů sýra, banán.    čočka na cibulce, vařené vejce, chléb,            zelenina, čaj s citrónem 

mléko, ovoce /1,7/    kyselá okurka, čaj s citrónem, voda /1,3/        /1,4,7/   

Úterý 17. 5. 2022                

špaldová krupice,     krupicová polévka s vejci /1,3,7,9/                 veka, máslo, plátkový sýr,    

ovoce, čaj se sirup.   znojemská pečeně, jasmínová zeleninová       zelenina, čaj se sirupem 

/1,7/                          rýže, ovocný džus, voda /1/                             /1,7/    

Středa 18. 5. 2022  

sójový rohlík, pom.  cibulová polévka s bramborem /1,7/               smetanový termix, ½ pečiva,                 

z paštiky, zelenina,   vepřová pečeně, dušený špenát, bramborový  brusinkový čaj /1,7/ 

bílá káva /1,6,7/        knedlík, brusinkový čaj, voda /1,3,7/ 

Čtvrtek 19. 5. 2022  
chléb, vídeňský        polévka z míchaných luštěnin /1/                     sójový rohlík, pom.máslo,                         

krém, zelenina,        smažený kuřecí řízek, bramborová kaše,          ovocný talíř, čaj-černý rybíz     

granko /1,7/             zeleninový salát, čaj-černý rybíz,voda/1,3,7/    /1,6,7/ 

Pátek 20. 5. 2022 
veka, salámová       zeleninový vývar se sýr.kapáním /1,3,7,9/        mramorové řezy, mléčný                               

pom., zelenina,        masové koule v rajské omáčce, těstoviny,        koktejl, ovoce /1,3,7/           

bílá káva /1,7/         ovocný džus, voda /1/ 

 

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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