
11.01.2021 15.01.2021od do

Pondělí 11.1.2021
Chléb se špenátovou pomazánkou, Zelenina, Bílá káva  (A: 01,01b,03,07)Přesnídávk
Polévka zeleninová s vločkami  (A: 01,01d,07,09)Polévka
Kuřecí stehna pečená na zázvoru, Šťouchané brambory s cibulkou, Zelný salát s mrkví, Mošt  (A: 01,07)Oběd
Domácí smetanový krém s kakaem, Cereálie, Čaj ovocný  (A: 01,06,07)Svačina

Úterý 12.1.2021
Chléb lámankový s tvarohovou pomazánkou, Zelenina, Čaj s mlékem  (A: 01,07,11)Přesnídávk
Polévka drůbeží francouzská  (A: 01,07,12)Polévka
Hrachová kaše s cibulkou, chléb, Vejce vařené, Okurka sterilovaná, Ovocný koncentrát  (A: 01,01b,03,07)Oběd
Chléb s máslem, Ovoce, Čaj ovocný  (A: 01,01b,03,07)Svačina

Středa 13.1.2021
Jablečný závin, Kakao, Ovoce  (A: 06,07)Přesnídávk
Polévka kmínová s kapáním  (A: 01,03,07,09)Polévka
Plněný paprikový lusk, Bramborová kaše, Ovocný koncentrát  (A: 01,03,07,11)Oběd
Chléb s česnekovou pomazánkou, Ovoce, Čaj citrónový  (A: 01,01b,03,07)Svačina

Čtvrtek 14.1.2021
Chléb s pomazánkou z tuňáka, Zelenina, Čaj ovocný  (A: 01,01b,03,04,07,10)Přesnídávk
Polévka hovězí  vývar s domácími nudlemi  (A: 01,03,09)Polévka
Hovězí maso vařené v rajské omáčce, Houskový knedlík (kynutý), Ovocný koncentrát  (A: 01,03,07)Oběd
Bábovka citrónová, Mléko, Čaj citrónový  (A: 01,03,07)Svačina

Pátek 15.1.2021
Rohlík s máslem, Banánové mléko  (A: 01,03,07)Přesnídávk
Polévka kedlubnová s bramborem  (A: 01,07)Polévka
Krůtí játra dušená na cibulce, Rýžové špagety, Ovocný koncentrát  (A: 12)Oběd
Moskevský chléb s lískooříškovým krémem, Ovoce, Čaj ovocný  (A: 01,01a,01b,01d,05,06,07,08,12)Svačina

Pitný režim : každý den - lehce sladké ovocné koncentráty,čaje,mošty,min.vody,džusy
                                          čistá voda, neslazený ovocný čaj, mléko.
Jídlo je určeno k okamžité spotřebě.

Změna jídelníčku a alergenů vyhrazena.

Hmotnost porcí odpovídá výživovým normám pro školní stravování - vyhláška č. 107/2005 Sb. Bližší informace - u vedoucí jídelny Jitky Králové

01 
01a
01b
01d
03 
04 
05

Seznam alergenů: Obiloviny obsahující lepek    
Obiloviny - pšenice           
Obiloviny - žito              
Obiloviny - oves              
Vejce                         
Ryby                          
Arašídy (podzemnice olejná)
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09 
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Sójové boby (sója)            
Mléko                         
Ořechy, mandle, pistácie      
Celer                         
Hořčice                       
Sezamová semena               
Oxid siřičitý a siřičitany

Jejich čísla jsou uvedena v závorce za názvem jídla.Jídlo obsahuje alergeny.



18.01.2021 22.01.2021od do

Pondělí 18.1.2021
Chléb s pomazánkou z červené čočky, Bílá káva, Ovoce  (A: 01,01b,07,11,12)Přesnídávk
Polévka slepičí s játrovou rýží  (A: 01,03,07,09,11)Polévka
Rizoto zeleninové s hlívou ústřičnou a sýrem, Ovocný koncentrát  (A: 06,07,09)Oběd
Jogurt  s ovocem, Piškoty, Čaj ovocný  (A: 01,07)Svačina

Úterý 19.1.2021
Chléb lámankový s pomazánkou z avokáda, Zelenina, Čaj s mlékem  (A: 01,07,11)Přesnídávk
Polévka zeleninová s kuskusem  (A: 01,07,09)Polévka
Rybí filé smažené, Brambory, Salát zeleninový, Ovocný koncentrát  (A: 01,03,04,07,11)Oběd
Chléb s pomazánkovým máslem, Ovoce, Čaj zelený  (A: 01,01b,03,07)Svačina

Středa 20.1.2021
Kaše krupicová s Chia seminky a kakaem, Čaj ovocný  (A: 01,06,07)Přesnídávk
Polévka hrachová se zeleninou a opraženou houskou  (A: 01,03,07,09)Polévka
Krůtí maso dušené s mrkví, Brambory, Ovocný koncentrát RedmaxOběd
Chléb s křenovou pomazánkou, Čaj ovocný, Ovoce  (A: 01,01b,03,07)Svačina

Čtvrtek 21.1.2021
Chléb s domácí paštikou, Zelenina, Čaj citrónový  (A: 01,01b,03,07)Přesnídávk
Polévka hovězí s rýží a hráškemPolévka
Nudlový nákyp se špenátem a uzeným masem, Ovocný koncentrát  (A: 01,03,07)Oběd
Domácí perník s citrónovou polevou, Čaj s mlékem  (A: 01,03,06,07)Svačina

Pátek 22.1.2021
Sojový rohlík s máslem, Mléčný kokteil, Ovoce  (A: 01,03,06,07)Přesnídávk
Polévka rajčatová s kapáním  (A: 01,03,07,09,12)Polévka
Králík na česneku, Bramborový knedlík, Dušené sterilované zelí červené, Domácí citronáda  (A:
01,03,07,10,12)

Oběd

Černý chléb s medovým máslem, Ovoce, Čaj zelený  (A: 01,01a,01b,01d,06,07)Svačina

Pitný režim : každý den - lehce sladké ovocné koncentráty,čaje,mošty,min.vody,džusy
                                          čistá voda, neslazený ovocný čaj, mléko.
Jídlo je určeno k okamžité spotřebě.

Změna jídelníčku a alergenů vyhrazena.

Hmotnost porcí odpovídá výživovým normám pro školní stravování - vyhláška č. 107/2005 Sb. Bližší informace - u vedoucí jídelny Jitky Králové

01 
01a
01b
01d
03 
04

Seznam alergenů: Obiloviny obsahující lepek    
Obiloviny - pšenice           
Obiloviny - žito              
Obiloviny - oves              
Vejce                         
Ryby

06 
07 
09 
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Sójové boby (sója)            
Mléko                         
Celer                         
Hořčice                       
Sezamová semena               
Oxid siřičitý a siřičitany

Jejich čísla jsou uvedena v závorce za názvem jídla.Jídlo obsahuje alergeny.



25.01.2021 29.01.2021od do

Pondělí 25.1.2021
Chléb s celerovou pomazánkou, Mléko, Zelenina, Ovoce  (A: 01,01b,03,07,09)Přesnídávk
Polévka z vaječné jíšky  (A: 01,03,09)Polévka
Kuře a la bažant, Tarhoňa, Salát z bílého hlávkového zelí, Ovocný koncentrát  (A: 01,09,12)Oběd
Domácí smetanový krém s ovocem, Cereálie, Čaj ovocný  (A: 01,06,07)Svačina

Úterý 26.1.2021
Obložený chléb - sýr, vejce,zelenina, Čaj s mlékem  (A: 01,01b,03,07)Přesnídávk
Polévka kuřecí vývar s drobením  (A: 01,03,09)Polévka
Fazole s rajčatovou omáčkou, Chléb, Ovocný koncentrát  (A: 01,01b,03,07,12)Oběd
Chléb s pomazánkou z kuřecího masa, Zelenina, Ovoce, Čaj zelený  (A: 01,01b,03,07)Svačina

Středa 27.1.2021
Šáteček s makovou náplní, Kakao, Ovoce  (A: 06,07)Přesnídávk
Polévka zelná s kroupami  (A: 01,07)Polévka
Sekaná pečeně, Bramborová kaše, Okurka sterilovaná, Ovocný koncentrát  (A: 01,03,07,11)Oběd
Chléb s pomazánkou z uzené makrely, Zelenina, Čaj ovocný  (A: 01,01b,03,04,07,10)Svačina

Čtvrtek 28.1.2021
Chléb s vaječnou pomazánkou, Zelenina, Zelenina, Bílá káva  (A: 01,01b,03,07,10)Přesnídávk
Polévka česneková s bramborem  (A: 03,07,09)Polévka
Hovězí znojemská roštěná, Rýže, Ovocný koncentrát  (A: 01,10,12)Oběd
Kefírové řezy, Čaj citrónový  (A: 01,03,06,07)Svačina

Pátek 29.1.2021
Rohlík s máslem a plátkovým sýrem, Vanilkové mléko, Ovoce  (A: 01,03,07)Přesnídávk
Brokolicový krém s praženou houskou  (A: 01,03,07)Polévka
Vepřové kotlety po srbsku, Brambory, Ovocný koncentrát  (A: 01)Oběd
Chléb lámankový s máslem a strouhaným sýrem, Ovoce, Čaj ovocný  (A: 01,07,11)Svačina

Pitný režim : každý den - lehce sladké ovocné koncentráty,čaje,mošty,min.vody,džusy
                                          čistá voda, neslazený ovocný čaj, mléko.
Jídlo je určeno k okamžité spotřebě.

Změna jídelníčku a alergenů vyhrazena.

Hmotnost porcí odpovídá výživovým normám pro školní stravování - vyhláška č. 107/2005 Sb. Bližší informace - u vedoucí jídelny Jitky Králové
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Seznam alergenů: Obiloviny obsahující lepek    
Obiloviny - žito              
Vejce                         
Ryby                          
Sójové boby (sója)
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Mléko                         
Celer                         
Hořčice                       
Sezamová semena               
Oxid siřičitý a siřičitany

Jejich čísla jsou uvedena v závorce za názvem jídla.Jídlo obsahuje alergeny.
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