
 
 
 

 

Jídelníček od 3.10. do 7.10.2016 (změna vyhrazena) 

PONDĚLÍ  p. pomazánka sýrová s rajčetem tmavý chléb, kakao A 1,3,7  
 o. pol. fazolová, zapečené těstoviny s masem, salát, kompot, čaj A 1,3,7 
 s. houska máslo ovoce, mléko A 1,7 
 
ÚTERÝ p. pomazánka medové máslo chléb, caro A 1,7 
 o. pol. pohanková, mexická pánev rýže, ovoce, čaj, mléko A 1,7   
 s. chléb pomazánkové máslo šunkové ovoce, mléko A 1,7 
 
STŘEDA  p. pomazánka sardinková s okurkou chléb, cao cao A 1,4,7 
 o. pol. krupicová, pražská roláda br. kaše, zel. obloha, čaj A 1,3,7,9 
 s. ovocný jogurt rohlík, čaj A 1,7 
 
ČTVRTEK  p. pomazánka masová s cizrnou chléb, káva A 1,7 
 o. pol. zelná, grilované kuře bulgur, mrkvový salát, čaj, mléko A 1,7 
 s. přesnídávka piškoty, čaj A 1,3 
 
PÁTEK p. pomazánka z kuřecího masa chléb, kakao A 1,7 
 o. pol. gulášová, kaše krupicová s kakaem, ovoce, čaj A 1,7,9 
 s. chléb máslo sýr, vejce, rajče, čaj A 1,3,7 
 
 

 Jídelníček od 10.10. do 14.10.2016 (změna vyhrazena) 
 
PONDĚLÍ  p. cereální taštičky, mléko, čaj A 1,7 
 o. pol. selská, katův šleh rýže, jablko, čaj, voda s citrónem A 1,7 
 s. pomazánka vaječná s jáhlami chléb, ovoce, mléko A 1,3,7 
 
ÚTERÝ p. pomazánka tvarohová s mrkví chléb, malcao A 1,7 
 o pol. vývar s těst. hamburská kýta celozrnný knedlík, ovoce, čaj A 1,3,7,9 
 s. sojová žemle máslo ovoce, mléko A 1,6,7 
 
STŘEDA  p. pomazánka masová chléb, caro A 1,7 
 o. pol. kulajda, čočka nakyselo vejce, okurka, cereální perník, čaj A 1,3,7 
          s. šlehaný tvaroh, čaj A 7 

 
ČTVRTEK  p. krupicová kaše s kakaem, čaj A 1,7 
 o. pol. kapustová, kuř. copan br. špalíky sýrová omáčka, čaj 
                       s. chléb sardinková pomazánka kapie, mléko A 1,4,7 
 
PÁTEK p. pomazánka z kuřecího masa chléb, kakao A 1,7 
 o. pol. krkonošská, rizoto s masem a zeleninou, okurka, čaj A 1,7 
 s. chléb máslo džem, mléko A 1,7 
 
    vysvětlivka A = alergen 

jídlo je určené k okamžité spotřebě 
sestavila: vedoucí ŠJ - Hulešová Hana 


