
 

 

16.5.2022 – 20.5.2022 

 
 

                    loupák, colacao * 1,7 

Pondělí        polévka kroupová * 1,9 

                    moravský vrabec, špenát, bramborový knedlík, ovocný čaj * 1,3,7 

                    kmínový chléb, pomazánkové máslo, zelenina, ovocný čaj * 1,6,7 

 

 

                    raženka, vaječná pomazánka, mléčný nápoj * 1,3,7 

Úterý           drůbeží vývar s ťarhoňou * 1,9 

                    čínská pánev, dušená rýže, dýňový kompot, ovocný čaj * 1 

                    chléb křupák, šunková pomazánka, ovocný čaj * 1,7 

  

 

                    vitarohlík, tavený sýr, bikáva * 1,6,7  

Středa          polévka z míchaných luštěnin * 1,9   

                    rybí prsty, bramborová kaše, čerstvá zelenina, ovocný čaj * 1,3,4,7 

                    slezský chléb, zeleninová pomazánka, ovocný čaj * 1,7,9    

 

 

                    tmavá kaiserka, tvarohová pomazánka s kapií, caro * 1,6,7,11 

Čtvrtek        polévka zeleninová se sýrovým kapáním * 1,3,7,9 

                    šťavnatá hovězí pečeně, těstovinové copánky, ovoce, čaj * 1 

                    chléb podhoral, pomazánka z ryb v tomatě, ovocný čaj * 1,4,7 

 

                                   

                    rohlík, pomazánka drožďová s pažitkou, bílá káva * 1,3,7 

Pátek           polévka celerová s krutony * 1,7,9 

                    francouzské brambory, červená řepa s křenem, ovocný nápoj * 3,7 

                    čoko sušenka, banán, ovocný čaj * 1,6,7,8,12 

 

 

 

Dobrou chuť přeje kolektiv školní jídelny. 

Změna jídelníčku vyhrazena. 

Strava je určená k přímé spotřebě. 

Dětem je podáván nepravidelně slazený, neslazený i mléčný nápoj. 

 

jídelníček * obsahuje ALERGENY 

 
 

 



 

 

16.5.2022 – 20.5.2022 

 
 

Pondělí          polévka kroupová * 1,9 

                      moravský vrabec, špenát, bramborový knedlík,  

                      ovocný čaj * 1,3,7    

                                             

                                                                                                                                                                                                                              

Úterý             drůbeží vývar s ťarhoňou * 1,9 

                      čínská pánev, dušená rýže, dýňový kompot, čaj * 1              

                                                         

                               

Středa            polévka z míchaných luštěnin * 1,9 

                      rybí prsty, bramborová kaše, čerstvá zelenina,  

                      ovocný čaj * 1,3,4,7  

                                

                                           

Čtvrtek          polévka zeleninová se sýrovým kapáním * 1,3,7,9      

                      šťavnatá hovězí pečeně, těstovinové copánky, 

        ovoce, čaj * 1 

 

                                                                                                      

Pátek             polévka celerová s krutony  * 1,7,9  

                      francouzské brambory, červená řepa s křenem, 

                      ovocný nápoj * 3,7        

                                            

                                                                                                                                                                

                     Dobrou chuť přeje kolektiv školní jídelny. 

Změna jídelníčku vyhrazena. 

Strava je určená k přímé spotřebě. 

Dětem je podáván nepravidelně slazený, neslazený i mléčný nápoj. 

 

jídelníček * obsahuje ALERGENY              

 


