
Jídelníček 

6.2.2023 – 10.2.2023 

 
PONDĚLÍ 
Vitarohlík, pomazánka z tuňáka, kakao * 1,4,6,7,11 

Polévka čočková * 1,9 

Vepřový plátek pod peřinkou, šťouchané brambory, míchaný zeleninový salát,   

čaj jahodový * 1,7          

Chléb kmínový, pomazánka mrkvová, čaj jahodový * 1,7 

 

ÚTERÝ 
½ rohlíku, jogurt, čaj pomerančový s brusinkou 1,7 

Polévka rýžová * 1,9 

Segedínský guláš, houskový knedlík s cizrnovou moukou, ovoce, džus *1,3,7  

Chléb žitný, pomazánkové máslo, zeleninový talířek, čaj pomerančový s brusinkou * 1,7 

 

STŘEDA 
Bageta šestizrnná, pomazánka liptovská, kapučíno * 1,6,7,11 

Polévka brokolicová * 1,7,9 

Francouzské brambory, červená řepa, čaj hruškový s rakytníkem * 1,3,7 

Chléb praděd, pomazánka cizrnová, ovoce, čaj hruškový s rakytníkem * 1,7 

 

ČTVRTEK 
Chléb podhoral, máslo, vejce, bonisimo * 1,3,7 

Polévka bramborová se sýrem * 1,7,9 

Krůtí kung-pao, dušená rýže s pohankou, míchaný kompot, čaj malinový s vanilkou * 1 

Raženka, pomazánka sýrová, čaj malinový s vanilkou *1,7 

 

PÁTEK 
Makovka, čaj ananasový * 1 

Polévka rychlá s vejci * 1,3,9 

Těstoviny s mákem, bílá káva, ovoce * 7 

Chléb slezský, pomazánka drožďová s medvědím česnekem, čaj ananasový * 1,3,7 

 

 

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. 
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