
 

 

23.5.2022 – 27.5.2022 

 
 

                    vitarohlík, pomazánka ze strouhaného sýru, malcao * 1,6,7,11 

Pondělí        polévka kedlubnová * 1,7 

                    bramborové halušky s uzeninou a kysaným zelím, ovocný čaj * 1,10 

                    chléb praděd, játrová pomazánka, ovocný čaj * 1,6,7 

 

 

                    veka, pomazánka z droždí, ovocný čaj * 1,3,7 

Úterý           polévka risi bisi * 9 

                    Honzíkové buchty s povidly, ovoce, bílá káva * 1,3,7 

                    žitný chléb, čočková pomazánka, ovocný čaj * 1,6,7 

  

 

                    tmavá pletýnka, tvarohová pomazánka s pažitkou, Latté * 1,6,7,11  

Středa          polévka zeleninová s kuskusem * 1,9   

                    hovězí tokáň, dušená rýže s bulgurem, míchaný kompot, ovocný čaj * 1 

                    kmínový chléb, pomazánkové máslo, zeleninový talířek, ovocný čaj * 1,7    

 

 

                    raženka, máslo, šunka, caro * 1,7 

Čtvrtek        polévka kmínová s kapáním * 1,3,9 

                    vařené vejce, koprová omáčka, vařené brambory, ovocný čaj * 1,3,7 

                    slezský chléb, špenátová pomazánka, ovocný čaj * 1,3,7 

 

                                   

                    corn flakes, mléko * 1,7 

Pátek           polévka cizrnová * 1,9 

                    kuřecí prso na celeru, těstovinové noky, džus * 1,3,9 

                    kmínový chléb, pomazánka z tresčích jater, ovocný čaj * 1,4,7 

 

 

 

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 

 
 

 



 

 

23.5.2022 – 27.5.2022 

 
 

Pondělí          polévka kedlubnová * 1,7 

                      bramborové halušky s uzeninou a kysaným zelím,  

                      ovocný čaj * 1,10    

                                             

                                                                                                                                                                                                                              

Úterý             polévka risi bisi * 9 

                      Honzíkové buchty s povidly, ovoce, bílá káva * 1,3,7              

                                                         

                               

Středa            polévka zeleninová s kuskusem * 1,9 

                      hovězí tokáň, dušená rýže s bulgurem, míchaný kompot,  

                      ovocný čaj * 1  

                                

                                           

Čtvrtek          polévka kmínová s kapáním * 1,3,9      

                      vařené vejce, koprová omáčka, vařené brambory,             

                       ovocný čaj * 1,3,7 

 

                                                                                                      

Pátek             polévka cizrnová  * 1,9  

                      kuřecí prso na celeru, těstovinové noky, džus * 1,3,9 

                              

                                            

                                                                                                                                                                

                     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              

 


