
20.02.2023 24.03.2023od do

Pondělí 20.2.2023
Slunečnicový chléb, pomazánka z červené řepy, okurka  (A: 01,07)Přesnídávk

Grahamový rohlík, pomazánka cizrnová, rajče  (A: 01,06)Svačina

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

Rybí file zapečené se smetanou a  bramborem, kapie  (A: 01,03,04,07)Oběd

Úterý 21.2.2023
Těstovinový salát s kukuřicí a bílým jogurtem, knuspi  (A: 01,07)Přesnídávk

Chalupářský chléb, pomazánka lososová, ředkvička  (A: 01,04,07)Svačina

Polévka drůbková s bulgurem  (A: 01,06,09)Polévka

Domácí langoše, sýr, kečup, ovoce  (A: 01,03,07)Oběd

Středa 22.2.2023
Rýžová kaše s broskvemi, ovoce  (A: 01,07)Přesnídávk

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

Polévka hrachová se zeleninou a houskou  (A: 01,06,07,09)Polévka

Drůbeží játra na šalvěji, rýžeOběd

Čtvrtek 23.2.2023
Dalamánek, pomazánka z hovězího masa, ledový salát  (A: 01,07)Přesnídávk

Chléb s pomazánkovým máslem a plátky okurky, rajče  (A: 01,07)Svačina

Polévka špenátová s vajíčkem  (A: 01,03,06,07,09)Polévka

Zapečené těstoviny s mletým masem, okurka  (A: 01,03,07)Oběd

Pátek 24.2.2023
Chléb s tvarohem a ředkvičkou, mrkev  (A: 01,07)Přesnídávk

Ovocná přesnídávka, kukuřičný plátekSvačina

Polévka česneková s bramborem a vejcem  (A: 01,03,06,09)Polévka

Omáčka rajčatová, hovězí maso, knedlík kynutý, ovoce  (A: 01,06,07)Oběd



20.02.2023 24.03.2023od do

Pondělí 27.2.2023
Rohlík s nutelou, jablko  (A: 01,07,08)Přesnídávk

Žitný chléb, pomazánka rybí s lučinou, rajče  (A: 01,04,07)Svačina

Polévka americká kukuřičná  (A: 07)Polévka

Cizrna s kuřecím masem  na paprice, rýže  (A: 07)Oběd

Úterý 28.2.2023
Topinka, zeleninový talíř  (A: 01,07)Přesnídávk

Veka, pomazánka z hovězího masa, okurka  (A: 01)Svačina

Zelná polévka se šunkou  (A: 01)Polévka

Kaše krupicová s kakaem, mléko, ovoce  (A: 01,07)Oběd

Středa 1.3.2023
Toustový chléb, pomazánka z nivy, ředkvička  (A: 01,07)Přesnídávk

Termix, piškoty, jablko  (A: 01,07)Svačina

Polévka fazolová se zeleninou  (A: 01,06,09)Polévka

Králík pečený, zelí kysané, bramborový knedlíkOběd

Čtvrtek 2.3.2023
Chléb kmínový, medové máslo, ovoce  (A: 01,07)Přesnídávk

Rohlík s máslem, mrkev  (A: 01,07)Svačina

Polévka kapustová se strouháním  (A: 01,03,06,09)Polévka

Vepřové kostky na žampionech, těstoviny  (A: 01,07)Oběd

Pátek 3.3.2023
Šestizrnný chléb, žervé, rajče  (A: 01,07)Přesnídávk

Makovec domácí, kakao, banán  (A: 01,03,07)Svačina

Polévka zimní zeleninová s ovesnými vločkami  (A: 01,09)Polévka

Bramborový guláš, chléb, ovoce  (A: 01,06)Oběd

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.
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Seznam alergenů: Obiloviny obsahující lepek    
Vejce                         
Ryby                          
Sójové boby (sója)

07 
08 
09

Mléko                         
Ořechy, mandle, pistácie      
Celer

Jejich čísla jsou uvedena v závorce za názvem jídla.Jídlo obsahuje alergeny.


