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Čtvrtek 25.5.2023
Veka, máslo, Paprika - zelenina příloha, ČajPřesnídáv.
obsahuje alergeny: 01,07
Polévka bramborová s mlékem, Rizoto z drůbežího masa, sýr tvrdý, Mandarinky - ovoce, Jablka - ovoce, ČajOběd 1
obsahuje alergeny: 01,07,09
Šunková pěna, Chléb toustový, Káva CaroSvačina
obsahuje alergeny: 01,07

Pátek 26.5.2023
pomazánka vaječná, chléb konzumní, bílá káva, ovoce (1,3,7)Přesnídáv.
polévka - vločková (1,9), rybí prsty / porce, vařené brambory s máslem a pažitkou, zelný salát s koprem
(1,3,4,7)

Oběd 1

tvarohová tyčinka, 1/2 pomeranče, čaj (1,7)Svačina
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Pondělí 29.5.2023
knuspi chléb se žervé, káva Caro (1,7)Přesnídáv.
polévka - zeleninová (1,9), vařené vejce, pažitková omáčka, brambory, nápoj (1,3,7)Oběd 1
1/2 vitarohlíku, tavený sýr, čaj (1,7)Svačina

Úterý 30.5.2023
pomazánka tvarohová, veka, kakao (1,7)Přesnídáv.
polévka - hovězí vývar s freekehem (1,9), vepřová kýta po bratislavsku, houskový knedlík, čaj (1,3,7)Oběd 1
pomazánka brokolicová, chléb podhoral, čaj (1,7)Svačina

Středa 31.5.2023
cornflakes, mléko, ovoce (7)Přesnídáv.
polévka - pohanková se zeleninou (9), boloňské špagety se sýrem, ovoce, džus (1,7,9)Oběd 1
pomazánka filetová, 1/2 slunečnicové zrněnky, salátová okurka, čaj (1,4,7)Svačina

Čtvrtek 1.6.2023
rohlík s nutellou, mléko, ovoce (1,7,8)Přesnídáv.
polévka - krém z máslové dýně (1,7), kuřecí řízek v hrachovém těstíčku, brambory s petržekou, zeleninová
přízdoba, kokosová srdíčka (děti), nápoj (1,7)

Oběd 1

chléb táboráček s máslem, plátek sýru cheddar, cherry rajčata, čaj (1,7)Svačina

Pátek 2.6.2023
pomazánka liptovská, chléb, kedlubnové hranolky, bílá káva (1,7)Přesnídáv.
polvéka - fazolová (1), mléčná rýže sypaná perníkem, ovocný salát, džus (7)Oběd 1
žitný chléb s pomazánkovým máslem, ředkvičky, 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.
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Seznam alergenů: Obiloviny obsahující lepek    
Mléko

09 Celer


