JÍDELNÍČEK:

11. - 15. únor 2019
obsahuje alergeny

PO DM – snídaně

Jarní prázdniny – výdej obědů pouze do 12:30 hodin

DM – přesníd.

polévka masový krém
Oběd 1. bramborový guláš, chléb, musli tyčinka
2.

1/1,9
1/1,1/2

DM – večeře
MŠ – přesníd. chléb, máslo, pom.tuňáková, čaj ovocný, jablko
MŠ – svačina čoko-kuličky s mlékem

ÚT DM – snídaně

1/1,1/2,7 ,4
7

Jarní prázdniny – výdej obědů pouze do 12:30 hodin

DM – přesníd.

polévka vločková
Oběd 1. hov.na hlívě ústřičné, knedlík (MŠ – rýže)
2.

1/1,9
1/1,3,7

DM – večeře
MŠ – přesníd. chléb, tavený sýr, čaj ovocný, paprika
MŠ – svačina rohlík s máslem, mléko

ST DM – snídaně

1/1,1/2,7,
1/1,1/3,7

Jarní prázdniny – výdej obědů pouze do 12:30 hodin

DM – přesníd.

polévka Rajská s tarhoňou
Oběd 1. přír.kuřecí řízek, brambor., okurek
2.

1/1,9
1/1
1/1,4

DM – večeře
MŠ – přesníd. loupáček, kakao
MŠ – svačina chléb s lučinou, čaj ovocný, rajče

ČT DM – snídaně

1/1,3,7
1/1,1/2,7,

Jarní prázdniny – výdej obědů pouze do 12:30 hodin

DM – přesníd.

polévka zeleninová
Oběd 1. boloňské těstoviny se sýrem
2.

1/1
1/1,7

DM – večeře
MŠ – přesníd. chléb, máslo, sýr cheddar, čaj ovocný, paprika
MŠ – svačina přesnídávka s piškoty, čaj ovocný, jablko

PÁ DM – snídaně

1/1,1/2,7,
1/1,3,

Jarní prázdniny – výdej obědů pouze do 12:30 hodin

DM – přesníd.

polévka zelná s bramborem
Oběd 1. játra na cibulce, rýže
2.
DM – večeře
MŠ – přesníd. chléb, máslo, vejce, čaj ovocný, rajče
MŠ – svačina rohlík s almette, čaj ovocný
Ke každému jídlu v jídelně je podáván nápoj: pitná voda vždy, ovocný čaj, šťáva
Změna jídelníčku a alergenů vyhrazena!

1/1,
1/1

1/1,1/2,7,
1/1,7
Přejeme Vám dobrou chuť.
Ovoce a zelenina dle možností.

JÍDELNÍČEK:

18. – 22. únor 2019
obsahuje alergeny

PO DM – snídaně čaj ovocný, chléb, tavený sýr
DM – přesníd. rohlík, máslo, džem
polévka mrkvová
Oběd 1. Vepř., špenát, br.knedlík
2.
DM – večeře těstovinový salát, rajče
MŠ – přesníd. chléb, máslo, džem, čaj ovocný, jablko
MŠ – svačina rohlík s lučinou, mléko, zelenina

1/1,1/2, 7
1/1,1/3,7
1/1
1/1,3,

ÚT DM – snídaně čaj, chléb, pom. Zeleninová, zelenina
DM – přesníd. rohlík, jogurt
polévka hrášková
Oběd 1. hov.nudličky na česneku, rýže
2. rýžový nákyp s jablky (MŠ)
DM – večeře obložené vaječné chleby, mléko
MŠ – přesníd. chléb, pom. zeleninová, čaj ovocný, zelenina
MŠ – svačina veka, pom.luštěninová, mléko

1/1,1/2,7,3
1/1,1/3,7
1/1
1/1
1/1
1/1,1/2,3
1/1,1/2,7,3
1/1,1/2,7

ST DM – snídaně čaj, pečivo, máslo, med
DM – přesníd. čokoládový nápoj, koláč tvarohový
polévka rybí s pórkem
Oběd 1. zapeč.těstovina s masem a květákem, salát coleslaw
2.
DM – večeře mexický guláš, rýže, sýr
MŠ – přesníd. čokoládový nápoj, koláč tvarohový
MŠ – svačina chléb se sýrem almette, čaj ovocný, zelenina

1/1,1/3 ,7
1/1,3,7
1/1,9,4
1/1,3,7
1/1,1/2
1/1,7
1/1,3,7
1/1,1/2,7,

ČT DM – snídaně čaj, chléb, pom. Tvarohová, zelenina
DM – přesníd. rohlík, lakrum
polévka česneková se zasmaž.hráškem
Oběd 1. kuře na paprice, knedlík (MŠ)
2. kuře na paprice, těstovina
DM – večeře karbenátek, brambor, okurek
MŠ – přesníd. chléb, pom. Tvarohová, čaj ovocný, zelenina
MŠ – svačina krupicová kaše s grankem

1/1,1/2,7,
1/1,1/3,7
1/1,3
1/1,3,7
1/1
1/1
1/1,1/2,7,
1/1,7

PÁ DM – snídaně čaj ovocný, chléb, máslo, vejce, zelenina
DM – přesníd. rohlík, máslo, med
polévka čočková
Oběd 1. smažený vepř.řízek, brambor, okurek
2. přír. Vepř.řízek, brambor, okurek (MŠ)
DM – večeře odjezd.bal. (bruselská paštika, pečivo)
MŠ – přesníd. chléb, máslo, vejce, čaj ovocný, zelenina
MŠ – svačina rohlík s máslem, ovocné mléko

1/1,1/2,7,3
1/1,1/3,7
1/1,9
1/1,3,7
1/1
1/1,1/3,7
1/1,1/2,7,3
1/1,1/3,7

Ke každému jídlu v jídelně je podáván nápoj: pitná voda vždy, ovocný čaj, šťáva
Změna jídelníčku a alergenů vyhrazena!

1/1,7
1/1,1/2,7
1/1,1/3,7,

Přejeme Vám dobrou chuť.
Ovoce a zelenina dle možností.

