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Čtvrtek 1.10.2020
Pomazánka z makrely, výražkový chléb, bílá káva,čaj, paprikaPřesnídávk
obsahuje alergeny: 01,04,07
Polévka hovězí s masem, zeleninou  a rýžíPolévka
obsahuje alergeny: 01,03,07,09
Špindlerovo maso ( vepřové maso,vepřová játra), brambory vařené sypané pažitkouOběd
obsahuje alergeny: 01,03,07,09,13
Pomazánka čočková se zeleninou, chléb, čaj, mléko,kiwiSvačina
obsahuje alergeny: 01,07,09

Pátek 2.10.2020
Chléb  Dr. Popova s Lučinou, čaj,mléko, jablkoPřesnídávk
obsahuje alergeny: 01,07
Zeleninová polévka s knedlíčky se špaldouPolévka
obsahuje alergeny: 03,07,09
Knedlíky kynuté švestkové, sypané tvarohem, čaj, mléko, banánOběd
obsahuje alergeny: 01,03,07
Bagetka s ramou máslovou a strouhaným sýrem,mléko,čaj,ledový salátSvačina
obsahuje alergeny: 01,07
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Pondělí 5.10.2020
Rohlík, rama máslová,čaj,mléko, okurka salátováPřesnídávk
obsahuje alergeny: 01,07
Polévka krupicová s vejcemPolévka
obsahuje alergeny: 01,03,06,07,09
Kuřecí maso  stroganov, bramborové noky,čajOběd
obsahuje alergeny: 01,03,07
Pomazánka z brokolice, tmavý chléb, mléko,čaj, jablkoSvačina
obsahuje alergeny: 01,07

Úterý 6.10.2020
Kaše rýžová s brusinkou,borůvkou a kokosem,čajPřesnídávk
obsahuje alergeny: 07
Polévka hovězí s masem, zeleninou a těstovinouPolévka
obsahuje alergeny: 01,03,09
Rizoto srbské s vepřovým masem, sypané eidamem, salát z červené řepy s pomerančem, jablečný moštOběd
obsahuje alergeny: 07,09,10
Pomazánka ze žervé s bylinkami, chléb, mléko, čaj, kedlubnaSvačina
obsahuje alergeny: 01,07

Středa 7.10.2020
Pomazánka sýrová, chléb,mléko,čaj,jablkoPřesnídávk
obsahuje alergeny: 01,07
Polévka rýžová se zeleninouPolévka
obsahuje alergeny: 01,06,07,09
Hovězí pečeně na rajčatech, brambory vařené, rajské jablko,čajOběd
obsahuje alergeny: 01,07
Kornspitz s máslem a plátkem sýra,čaj,mléko,čínské zelíSvačina
obsahuje alergeny: 01,07

Čtvrtek 8.10.2020
Pomazánka tvarohová s kapií, chléb,čaj,mléko, paprika čerstváPřesnídávk
obsahuje alergeny: 01,07
Polévka česneková s trhánkyPolévka
obsahuje alergeny: 01,07
Zeleninové karbanátky se sýrem, hrachová kaše, okurka sterilovaná,čajOběd
obsahuje alergeny: 01,03,06,07,09,10,11
Pletýnka maková, kakao,čaj, mandarinkaSvačina
obsahuje alergeny: 01,07

Pátek 9.10.2020
Pomazánka z olejovek, pšenično žitný chléb ,bílá káva,čaj,hruškaPřesnídávk
obsahuje alergeny: 01,04,07
Polévka ze zeleného hráškuPolévka
obsahuje alergeny: 01,03,07
Králičí maso po provensálsku, tarhoňa, džusOběd
obsahuje alergeny: 01,03,07
Pomazánka vaječná,chléb,mléko,čaj,mrkevSvačina
obsahuje alergeny: 01,03,07
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Pondělí 12.10.2020
Chléb s taveným sýrem Bambino, čaj,mléko,hruškaPřesnídávk
obsahuje alergeny: 01,07
Polévka beskydská luštěninováPolévka
obsahuje alergeny: 01
Vepřové maso po italsku sypané eidamem, řezané nudle, jablko,džusOběd
obsahuje alergeny: 01,03
Pomazánka celerová s tvarohem, houska graham,mléko,čaj,ledový salátSvačina
obsahuje alergeny: 01,07,09

Úterý 13.10.2020
Obilné polštářky,mléko,čaj,jablkoPřesnídávk
obsahuje alergeny: 01,03,05,06,07,08
Polévka zeleninový vývar s játrovou rýžíPolévka
obsahuje alergeny: 01,03,06,09,11
Obalovaný filet z tresky,brambory vařené,kompot z broskví,čajOběd
obsahuje alergeny: 01,03,04,06,07,11
Pomazánka z pečené dýně, chléb staročeský kvasový, mléko,čaj,mrkevSvačina
obsahuje alergeny: 01,07

Středa 14.10.2020
Chléb s máslem a vejcem,mléko,čaj,okurka salátováPřesnídávk
obsahuje alergeny: 01,03,07
Polévka květákováPolévka
obsahuje alergeny: 03,09
Kuřecí závitek,rýže , paprika čerstváOběd
obsahuje alergeny: 01,03
Chléb šumava s Lučinou, čaj,mléko,kiwiSvačina
obsahuje alergeny: 01,07

Čtvrtek 15.10.2020
Pomazánka vitamínová, chléb vitoraz,mléko, čaj, jablkoPřesnídávk
obsahuje alergeny: 07
Polévka bramborováPolévka
obsahuje alergeny: 01,09
Žemlovka s jablky a tvarohem, mléko,čaj,banánOběd
obsahuje alergeny: 03,07
Pomazánka ze strouhaného sýra,chléb,čaj, mléko,rajské jablkoSvačina
obsahuje alergeny: 01,07

Pátek 16.10.2020
Pomazánka z rybiček v tomatě, chléb, bílá káva,čaj,ředkvičkaPřesnídávk
obsahuje alergeny: 01,04,07
Polévka zeleninová s kuskusemPolévka
obsahuje alergeny: 01,06,07,09
Hovězí maso na česneku, dušený špenát, bramborové knedlíky,čajOběd
obsahuje alergeny: 01,03
Rohlík s medovým máslem,mléko,čaj,jablkoSvačina
obsahuje alergeny: 01,07
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Pondělí 19.10.2020
Bagetka tmavá  s pomazánkovým máslem, čaj,mléko,jablkoPřesnídávk
obsahuje alergeny: 01,07
Polévka z ovesných vloček a zeleninyPolévka
obsahuje alergeny: 01,03,07,09
Plněný paprikový lusk, omáčka rajčatová, rýže, džusOběd
obsahuje alergeny: 01,03,06,09
Pomazánka ředkvičková, chléb, mléko,čaj, ředkvičkaSvačina
obsahuje alergeny: 01,07

Úterý 20.10.2020
Chléb s ramou máslovou a kapií, mléko,čaj, paprika čerstváPřesnídávk
obsahuje alergeny: 01,07
Polévka kuřecí se zeleninou a nudlemiPolévka
obsahuje alergeny: 01,03,07,09
Kuře pečené, bramborová kaše, rajské jabko,čajOběd
obsahuje alergeny: 01,07
Koláče s ovocem, mléko, čaj,mandarinkaSvačina
obsahuje alergeny: 01,03,07

Středa 21.10.2020
Pomazánka sýrová, chléb, mléko, čaj, jablkoPřesnídávk
obsahuje alergeny: 01,07
Polévka zeleninová s pepitkami z hráškuPolévka
obsahuje alergeny: 06,09
Hovězí guláš, houskové knedlíky kynuté, voda s bezovým  sirupemOběd
obsahuje alergeny: 01,03,07
Pomazánka tvarohová s vejci, chléb,čaj,mléko, okurka salátováSvačina
obsahuje alergeny: 01,03,07

Čtvrtek 22.10.2020
Kaše pohanková se švestkou a skořicí, čaj,mléko,švestkaPřesnídávk
obsahuje alergeny: 07
Polévka drožďová se zeleninouPolévka
obsahuje alergeny: 01,03,07,09
Zapečené těstoviny s vepřovým masem,nakládaná zelenina,čajOběd
obsahuje alergeny: 01,03,07
Pomazánka z červené čočky a zeleniny, podmáslový chléb, čaj, mléko, mrkevSvačina
obsahuje alergeny: 01,07,09

Pátek 23.10.2020
Pomazánka švédská (z tresčích jater), pšenično žitný chléb,bílá káva,čaj, jablkoPřesnídávk
obsahuje alergeny: 01,04,07,09,10
Polévka mrkvováPolévka
obsahuje alergeny: 01,03,07
Čočkový prejt, brambory vařené, zelný salát s kukuřicí, čajOběd
Chléb s máslem a džemem,mléko,čaj,ovoceSvačina
obsahuje alergeny: 01,07

01 
03 
04 
05 
06 
07

Seznam alergenů: Obiloviny obsahující lepek    
Vejce                         
Ryby                          
Arašídy (podzemnice olejná)   
Sójové boby (sója)            
Mléko

08 
09 
10 
11 
13

Ořechy, mandle, pistácie      
Celer                         
Hořčice                       
Sezamová semena               
Vlčí bob

Změna jídelníčku a alergenů vyhražena

Pitný režim zajištěn po celý den
Vedoucí školní jídelny : M.Holanová
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Vrchní kuchařka           : M. Švecová


