
JÍDELNÍ LÍSTEK

Školní jídelna: Zřizovatel:

datum - den oběd 1 svačina přesnídáv.

Úterý dukátové buchtičky s krémem, mléko, čaj ovocný, ovoce pomazánka sýrová s pažitkou, chléb, kakao,  ovoce, pomazánka liptovská, chleb žitnoracionální, mléko,

zelenina ovoce, zelenina01.11.2022
Středa vepřová pečeně, fazolové lusky dušené, brambory, čaj pomazánka z ajvaru, rohliky , cerea, čaj s mlékem pomazánka z tuňáka, chleb moskva, mnohozrnny, bílá

káva, ovoce, zelenina02.11.2022
Čtvrtek kuře na paprice, těstoviny, voda se sirupem pomazánka z rybího file, chleb  mnohozrnny, kakao jogurt, rohlík, čaj s citrónem

03.11.2022
Pátek fazolový hrnec s vepřovým masem, chleb vícezrnny, pomazánka z kuřecího masa, chléb, bílá káva pomazánka tvarohová s kapií, chléb, kakao, ovoce,

jogurt, mošt zelenina04.11.2022
Pondělí aljašská treska pečené na másle, brambory, zeleninový pomazánka z leča, chléb, čaj s citrónem šunková pěna, knuspi plátek, kakao, ovoce, zelenina

salát, čaj s citrónem07.11.2022
Úterý omáčka koprová, hovězí maso vařené, knedlíky kynuté, pomazánka z hovězího masa, chléb, čaj s citrónem pomazánka máslová s pažitkou, chléb, bílá káva, ovoce,

voda se sirupem zelenina08.11.2022
Středa hovězí pečeně znojemská, rýže tří barev, čaj s medem pomazánka z krabích tyčinek, chléb, kakao pomazánka z taveného sýra, chleb moskva, mléko, ovoce,

zelenina09.11.2022
Čtvrtek čočka na kyselo, vejce vařené, okurka sterilovaná - pomazánka špenátová, chléb, čaj se sirupem vánočka, čaj švédský, ovoce

příloha, rohlík, čaj ovocný10.11.2022
Pátek hejk obalovaný, brambory m.m., rajčatový salát, čaj pomazánka játrová, chléb, čaj s medem pomazánka z olejovek, chleb žitný, bílá káva, ovoce,

ovocný zelenina11.11.2022
Pondělí tarhoňa s kuřecím masem, zeleninou a sýrem, okurka pomazánka květáková, chleb, čaj s citrónem pomazánka sýrová s celerem, knuspi plátek, kakao,

sterilovaná, bílá káva ovoce, zelenina14.11.2022
Úterý milánské špagety, voda se sirupem pomazánka letní, chléb, čaj s citrónem máslo, strouhaný sýr, chléb, bílá káva, ovoce, zelenina

15.11.2022
Středa kaše krupicová, ovoce, mléko pomazánka čočková, rohliky sojove, čaj knuspi plátek, máslo, rajče, bílá káva, zelenina

16.11.2022
Čtvrtek svátek

17.11.2022
Pátek sekaná pečeně, brambory m.m., okurka sterilovaná - pomazánka z lososa, chléb, čaj s citrónem chleb mnohozrnny, máslo, plátek vejce, bílá káva,

příloha, čaj ovoce, zelenina18.11.2022
Pondělí hrachová kaše s cibulkou, vejce vařené, okurka pomazánka máslová s křenem, chléb, čaj šípkový s medem kaše špaldová, mléko, ovoce

sterilovaná - příloha, pečivo (2ks), voda se sirupem21.11.2022
Úterý zapečené těstoviny s vepř.masem, zeleninová obloha - pomazánka vlašská, chléb, bílá káva pomazánka tvarohová s vejci, chléb, kakao,ovoce,

příloha, čaj se sirupem zelenina22.11.2022
Středa vepřové v mrkvi, brambory, čaj se sirupem pomazánka drožďová, rohliky sojove, čaj se sirupem máslo, plátek šunky, knuspi plátek, kakao, ovoce,

zelenina23.11.2022
Čtvrtek játra na cibulce, rýže dušená, jogurt, voda se sirupem pomazánka pórková, chléb, čaj s citrónem chleb moskva, mnohozrnny, pomazánka budapešťská, mléko,



 ovoce, zelenina24.11.2022
Pátek rizoto z vepřového masa, okurka sterilovaná - příloha, pomazánka mrkvová, chléb, čaj se sirupem pomazánka vaječná, chléb, bílá káva, ovoce, zelenina

čaj šípkový s medem25.11.2022
Pondělí rybí file na venkovský způsob, brambory, salát z pomazánka z hovězího masa, chléb, kakao pudink, piškoty, mléko, ovoce

červené řepy, mošt28.11.2022
Úterý debrecínský guláš, těstoviny, čaj ovocný pomazánka květáková, chléb, čaj švédský pomazánka z tresčích jater, chleb žitný,  čaj s medem,

ovoce, zelenina29.11.2022
Středa kuře pečené, dušená mrkvička, brambory, čaj ovocný pomazánka z vepřového masa, chléb, čaj s citrónem pomazánka tvarohová s mrkví, chléb, bílá káva, ovoce,

zelenina30.11.2022

Zodpovědná kuchařka:Zodpovědná vedoucí ŠJ:


