od 12.04.2021

do 16.04.2021

Pondělí 12.4.2021
Přesnídávk

Vánočka s máslem, bílá káva, ovoce (A: 01,07)

Svačina

Chléb, pomazánka tuňáková, okurka salátová (A: 01,04,07)

Polévka

Polévka zeleninová s jáhly (A: 01,06,07,09)

Oběd

Kuře po zahradnicku, rýže jasmínová , ovoce (A: 01,07)

Úterý 13.4.2021
Přesnídávk

Houska, pomazánka česneková se sýrem, mrkev (A: 01,07)

Svačina

Makovec, mléčný kokteil (A: 01,03,07)

Polévka

Polévka hovězí s ovesnými vločkami (A: 01)

Oběd

Čočka na kyselo , vejce, okurka kyselá, ovocná kapsička (A: 01,03,07)

Středa 14.4.2021
Přesnídávk

Chléb vícezrnný, pomazánka drožďová, kedluben (A: 01,03,07)

Svačina

Rohlík, pomazánka z lučiny a bílé ředkve, rajče (A: 01,06,07)

Polévka

Polévka zeleninová s krupicovými noky (A: 01,03,06,09)

Oběd

Fazolové lusky na smetaně s koprem, hovězí maso vařené, Bramborové knedlíky (A: 01,03,07)

Čtvrtek 15.4.2021
Přesnídávk

Chléb, máslo, šunka, okurka salátová (A: 01,07)

Svačina

Jogurtový pohár s nektarinkami a skořicí (A: 07)

Polévka

Polévka mléčná s rýží (A: 07)

Oběd

Dušený špenát, domácí špecle, vepřové maso, ovoce (A: 01,03,07)

Pátek 16.4.2021
Přesnídávk

Zapečený toust se sýrem, paprika (A: 01,07)

Svačina

Kaše z ovesných vloček s grankem, ovoce (A: 01,07)

Polévka

Polévka luštěninová (A: 01,06,09)

Oběd

Holandský řízek, bramborová kaše , ovocný salát (A: 01,03,07)

Jídlo obsahuje alergeny. Jejich čísla jsou uvedena v závorce za názvem jídla.
Seznam alergenů: 01
03
04

Obiloviny obsahující lepek
Vejce
Ryby

06
07
09

Sójové boby (sója)
Mléko
Celer

Odhlásit stravu lze kdykoliv, nejpozději však do 14 hodin předchozího pracovního dne (ve výjimečných případech do 7.45 hodin odhlašovaného dne). V
případě neočekávané absence je možné vyzvednout dotovaný oběd pouze první den nemoci ve školní jídelně od 10.30 do 11.15 hod (dle zákona č.
561/2004 Sb. a vyhlášky č. 107/2005 Sb). Neodhlášené obědy propadají. Oběd je možné odhlásit osobně v MŠ nebo na tel. čísle 378 609 395. Součástí
oběda je zajištěn pitný režim dle aktuální nabídky (voda, čaj, sirup, mléko ).
Změna jídelníčku vyhrazena. jídlo je určeno k okamžité spotřebě.

