
                                      

 

                                         JÍDELNÍ LÍSTEK 
                                                                     22. 5. 2023 – 26. 5. 2023 

 PONDĚLÍ 
   Přesnídávka      tvarohový pohár s kysanou smetanou, džemem a s kusovým ovocem mléko, šlehačka, mléko                                                                                                                                                                                                                                 

                               ovoce (ananas, jahody, banán, hroznové víno, pomeranč, jablka)                                                       7                                                                                                                                                                                       

 Oběd                   polévka zeleninová s květákem a vaječnou sedlinou                                                                              3                                                                                                                                                                                                                                                                                       

                              krůtí maso zamagurské, smetanová omáčka s kořenovou zeleninou, hráškem a citronem,vej 1, 3, 71, 7,                                 

.                             kynuté knedlíky s burisonky, citronový čaj burisonky 

Svačina                houska, pomazánka pažitková s natur sýrem Matyldou, rajče cherry mrkev, banán                                                

                              pomerančový džus                                                                                                                                        1, 7 

 . 

ÚTERÝ  

Přesnídávka    veka, pomazánka z tresčích jater se sýrem Lučinou, kapie, bílá káva, ovoce                                 1, 4, 7 

Oběd               polévka rajčatová z čerstvých rajčat s celozrnnými ovesnými vločkami                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

.                        pečená tylápie v trojobalu, bramborová kaše s batáty a máslem,                                              1, 3, 4, 7 

                          salát z čínského zelí s červenou řepou, džus grapefruitový                                                                          

 Svačina           makový loupák, hruška                                                                                                                            1, 3, 7 

                          1, 7                                                                                                                     čaj se1,                                                                  

STŘEDA 

Přesnídávka    chléb šumava, šlehané medové se smetanou, mléko ovoce(jahody, ananas, banán, jablko, hruška)                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                  1, 7                                                                                                                             

Oběd                polévka zeleninová s jáhlami                                                                                                                        9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

                  pirátské bílé fazolky s kysaným zelím , rajčaty a smetanou, grahamový rohlík, mošt jablek            7             

Svačina     cerea rohlík, pomazánka drožďová s ovesnými vločkami pečivo, pomerančový čaj                      1, 7                          

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 

ČTVRTEK        

Přesnídávka   veka, šlehané máslo se sýrem Prezident, dětská šunka, bílá káva, kapie, kakao, citronový čaj  1, 7                                                                                                           

Oběd               polévka fenyklová s batáty a opečeným chlebem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

.                        dušená krůtí rolka s bylinkovým kořením, dušený špenát jemný s vejci okurka, domácí        1, 3, 7 

                         bramborové krokety,citronový čaj                                                                                                                        1,                                                                                                                                                                                               

Svačina           selský jogurt s čerstvým ovocem, mrkev, pečivo, švestkový čaj se sirupem, jablko                           7                                                

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

PÁTEK  

Přesnídávka  citronová babeta s višňovým džemem, sypaná kokosem, mléko, ovoce                                      1, 3, 7 

Oběd              polévka česneková s kroupami a červenou čočkou                                                                                                                                                                                                   

                        hovězí tokáň na paprikách, dušená rýže s pšeničním bulgurem                                                             7 

Svačina          chléb podmáslový, pomazánka čeneková s nivou a taveným smetanovým sýrem, kapie,                                          

                        mrkev, džus multivitamín                                                                                                                           1, 7                                                                                                                                                                           

                                                          

                                             ZMĚNA JÍDELNÍHO LÍSTKU VYHRAZENA 
Vedoucí školní jídelny: Helena Stránská, Kuchařka: Alena Kalbáčová 
 

 

 



                                                                              

  

 


