
Základní škola a Mateřská škola Velká Polom, příspěvková organizace 

 Opavská 350, 747 64  Velká Polom 

Školní jídelna 

  
 

Jídelní lístek pro ZŠ a dospělé 
 

 

Pondělí 22. 8. 2022    celerová polévka s hráškem /1,7,9/ 

               masové koule v rajské omáčce, těstoviny, čaj se sirupem, voda /1,9/                                   

 

Úterý 23. 8. 2022       francouzská polévka /1,7,9/ 

                                    vepřová pečeně, dušený špenát, bramborový knedlík, 

                                    čaj se sirupem, voda /1,3,7/ 

                                      

Středa 24. 8. 2022      gulášová polévka /1/ 

                                    lívance, ovoce, čaj se sirupem, voda /1,3,7/ 

                                      

Čtvrtek 25. 8. 2022    květáková polévka s vejci     

                                    znojemská pečeně, dušená rýže, zeleninový salát, čaj  

                                    s citrónem, voda /1/ 

                                      

Pátek  26. 8. 2022       hrachová polévka /1/       

                                     zapečené brambory s kuřecím masem a zeleninou, dresing, 

                                     čaj s citrónem, voda /1,3,7,9/ 

                                      

 

                           Jídelní lístek pro mateřské školy 

 
 

Pondělí 22. 8.  2022                                                                 
chléb, vajíčková pom.,    celerová polévka s hráškem /1,7,9/           ovocná přesnídávka,  

vanilkové mléko             masové koule v rajské omáčce,                 ½ pečiva, čaj se sirupem 

/1,3,7/                              těstoviny, čaj se sirupem /1,9/                   /1/  

Úterý 23. 8. 2022                

pečivo, máslo,                 francouzská polévka /1,7,9/                       chléb, vídeňský krém,             

zelenina, granko              vepřová pečeně, dušený špenát, bramb.    ovoce, čaj se sirupem  

/1,7/                                 knedlík, čaj se sirupem, voda /1,3,7/          /1,7/   

Středa 24. 8. 2022  

chléb, pom.z tav.sýra,     gulášová polévka /1/                                  pečivo, pom.z kuřecího              

ovoce, banán.mléko        lívance, čaj se sirupem /1,3,7/                    masa, čaj se sirupem /1,7/   

/1,7/  

Čtvrtek 25. 8. 2022  
pudink, piškoty, čaj        květáková polévka s vejci /1,3,7/              chléb, pom.z tuňáka,   

s citrónem /7/                  znojemská pečeně, dušená rýže, zelenin.  zelenina, čaj s citrónem               

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

Pátek 26. 8. 2022 
veka, pom.z paštiky,      hrachová polévka /1/                                  domácí řezy, ovoce, čaj 

bílá káva, ovoce /1,7/     zapečené brambory s kuřecím masem       s citrónem /1,3,7/ 

                                       a zeleninou, kečup, čaj s citr., voda /1,3,7,9/ 

 

Jídlo je určeno k okamžité spotřebě!                                kuchařka: Tešnarová Lenka                                                                          

/Změna jídelního lístku vyhrazena! /                                  ved.Vandlíčková  Alena  

Zeleninový bar pouze pro strávníky ZŠ Velká Polom    
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