
   

Pondělí : Přesnídávka : Jogurt, piškoty, ovoce, čaj

Polévka: Z míchaných luštěnin

Oběd :  Ryba s brokolicí, brambory,

mošt

Svačina : Chléb, mandava, mléko

Úterý : Přesnídávka : Chléb, hermelínová pom., paprika, mléko

Polévka: S játrovou rýží a zeleninou

Oběd :  Debrecínská kýta, rýže, čaj

      

Svačina: Chléb, medové máslo, čaj, jablko

Středa : Přesnídávka : Koláč s povidly, kakao

Polévka: Slepičí s kuskusem a zeleninou

Oběd :  Karbanátek, bramborová kaše, zelenina,

džus

Svačina : Chléb, pom. z tuňáka, okurka, čaj

Čtvrtek : Přesnídávka : Chléb, máslo, plátkový sýr, mléko, ovoce

Polévka: Květáková

Oběd :  Moravský vrabec, špenát, br. knedlík, čaj

Svačina : Chléb, luštěninová pomazánka, čaj

Pátek : Přesnídávka : Rohlík, máslo, mléko, ovoce

Polévka: Frankfurtská s bramborem

Oběd :  Krůta na slanině, těstoviny, mošt

Svačina : Chléb,zeleninová pomazánka, paprika, čaj

Součástí nápojů je také neslazená voda.

      Kolektiv  ŠJ  Vám přeje dobrou chuť …

              Jídelní  lístek 28.2. - 4.3.2022



   

Pondělí : Přesnídávka: Rohlík, máslo, kakao, ovoce

Polévka: Bramborová

Oběd :  Čínský kuřecí plátek, rýže, moučník, čaj

Svačina : Moučník, čaj

Úterý : Přesnídávka : Chléb, ochucené pomazánkové máslo, čaj

Polévka: Slepičí písmenková se zeleninou

Oběd :  Zapečené špagety s masem, sýr, kečup, mošt

      

Svačina: Chléb, rybí pomazánka, rajče, čaj

Středa : Přesnídávka : Láman. chléb, pom. sýrová se šunkou, paprika, čaj

Polévka: Fazolová

Oběd :  Bavorské vdolečky s povidly a tvarohem,

kakao, ovoce, čaj

Svačina : Chléb, pomazánka ze strouhaného sýra, čaj

Čtvrtek : Přesnídávka : Chléb, máslo, vařené vejce, mléko, ovoce

Polévka: Hovězí nudlová se zeleninou

Oběd :  Vařené hovězí maso, rajská omáčka,

houskový knedlík, čaj

Svačina : Chléb, pomazánka budapešť, paprika, čaj

Pátek : Přesnídávka : Chléb, plátkový sýr, rajče, čaj

Polévka: Dýňová s krutóny

Oběd :  Luštěninový prejt, brambory, kysané zelí,

čaj

Svačina : Ovocná přesnídávka, piškoty, čaj

Součástí nápojů je také neslazená voda.

      Kolektiv  ŠJ  Vám přeje dobrou chuť …

              Jídelní   lístek  7.3. - 11.3.2022


