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Čtvrtek 11.5.2023
Chléb toustový, sýr tavený, Jablka - ovoce, Káva Caro, Hroznové víno - ovoce přílohaPřesnídáv.
obsahuje alergeny: 01,07
Polévka brokolicová krémová, Smetanová Tarhoňa na žampionech s kuřecím masem, MoštyOběd 1
obsahuje alergeny: 01,07
Pomazánka tvarohová s pórkem, Chléb, ČajSvačina
obsahuje alergeny: 01,07

Pátek 12.5.2023
chléb s medovým máslem, jahodové mléko (1,7)Přesnídáv.
polévka - zeleninová s bulgurem (1,9), ryba MAHI - MAHI s bylinkovou krustou, vařené brambory, okurkový
salát, nápoj (4,7)

Oběd 1

pomazánka z kuřecího masa, chléb křupák, kedlubny, čaj (1,7)Svačina
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Pondělí 15.5.2023
cereálie - čokoládové polštářky, mléko (1,7)Přesnídáv.
polévka - zeleninový krém s krutony (1,7,9), vepřová pečeně po znojemsku, vařené brambory, kompot (1)Oběd 1
pomazánka tvarohová se sušenými rajčaty, čaj (1,7)Svačina

Úterý 16.5.2023
šestizrnná bageta s pomazánkovým máslem, káva Caro (1,7)Přesnídáv.
polévka - hovězí vývar se sýrovým kapáním (1,3,7,9), vařené hovězí maso, rajská omáčka, houskový
knedlík, nápoj (1,3,7)

Oběd 1

pomazánka z červených fazolí, žitný chléb, ředkvičky, čaj (1,7)Svačina

Středa 17.5.2023
pomazánka z olejovek, veka, salátová okurka, čaj (1,4,7)Přesnídáv.
polévka - špenátová (1,7), kuřecí prsa na másle s jablky, bramborová kaše, zeleninová přízdoba, džus (1,7)Oběd 1
1/2 dalamánku s máslem, strouhaný sýr, rajčata, čaj (1,7)Svačina

Čtvrtek 18.5.2023
toustový chléb se žervé, bílá káva, ovoce (1,7)Přesnídáv.
polévka - cibulová s opraženým chlebem (1), krůtí nudličky po azijsku, jasmínová rýže, mošt (1)Oběd 1
smetanový krém Bobík, čaj (1)Svačina

Pátek 19.5.2023
pomazánka z taveného sýru, lámankový chléb, paprika, ochucené mléko (1,7)Přesnídáv.
polévka z míchaných luštěnin (1), nudle s mákem, ovoce, nápoj (1,7)Oběd 1
pomazánka zeleninová, chléb podhoral, čaj (1,7)Svačina

Každý den je dětem z MŠ k dopolední přesnídávce podáváno ovoce nebo zelenina.
Každý den je dětem k obědu podávána i voda.

Výdej pro cizí strávníky 10.50-11.15 hod.
Výdej pro ZŠ 11.30-13.45 hod.
Jídlo je určeno k okamžité spotřebě.
Gramáže porcí jsou dle platných norem školního stravování.
Podrobnější info o alergenech u vedoucí ŠJ.

Jídelníček sestavil kolektiv ŠJ.
Změna jídelníčku vyhrazena.
Přejeme Vám dobrou chuť.

01Seznam alergenů: Obiloviny obsahující lepek 07 Mléko


