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Pondělí 21.10.2019
Houska, pomazánka ze smetanováho sýra, mléko, čaj  (A: 01,07)Přesnídávk
Polévka zeleninová s noky - bezlepková varianta  (A: 01,03,07,09)Polévka
Rybí filé zapečené se zeleninou, brambory, ZŠ ochucený tvaroh, MŠ mléko,
čaj - bezlepková dieta  (A: 04,07)

Oběd 1

Dětské piškoty, ovocná přesnídávka, čaj  (A: 01,03,07)Svačina

Úterý 22.10.2019
Kmínový chléb, lučina s řeřichou, mrkev, mléko, čaj  (A: 01,06,07)Přesnídávk
Polévka pórková s krupičkou -  bezlepková varianta  (A: 01)Polévka
Maďarský guláš, těstoviny, ovoce, mléko, čaj - bezlepková varianta  (A:
01,03,07,12)

Oběd 1

Lámankový chléb, špenátová pomazánka, čaj  (A: 01,06,07)Svačina

Středa 23.10.2019
Veka, medové máslo, ovoce, mléko, čaj  (A: 01,06,07)Přesnídávk
Polévka kapustová - bezlepková varianta  (A: 01)Polévka
Ražniči na plech, brambory, zeleninová obloha, mléko, čaj - bezlepková
dieta  (A: 07)

Oběd 1

Kmínový chléb, pomazánka z krabích tyčinek, čaj  (A: 01,04,06,07)Svačina

Čtvrtek 24.10.2019
Rohlík, máslo, kakao GRANKO  (A: 01,07)Přesnídávk
Polévka rybí s krutonky - bezlepková varianta  (A: 01,04,06)Polévka
Bramborové šišky s opečenou strouhankou nebo mákem, cukr, máslo,
ovoce, mléko, čaj - bezlepková varianta  (A: 01,03,07)

Oběd 1

Banketka, termix, čaj  (A: 01,06,07)Svačina

Pátek 25.10.2019
Kobliha s ovocnou náplní, mléko, čaj  (A: 01,03,07)Přesnídávk
Polévka cibulová se sýrem nebo houstičkou - bezlepková varianta  (A:
01,07)

Polévka

Husitská směs / vepřová kýta, játra, párek /, rýže, ovoce, mléko, čaj -
bezlepková varianta  (A: 01,07)

Oběd 1

Kmínový chléb, pomazánka z červené řepy a lučiny, čaj  (A: 01,06,07)Svačina
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Seznam alergenů: Obiloviny obsahující lepek    
Vejce                         
Ryby                          
Sójové boby (sója)

07 
09 
12

Mléko                         
Celer                         
Oxid siřičitý a siřičitany

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

Změna jídelníčku vyhrazena dle dodávek surovin.
Pitný režim: různé druhy ovocných čajů, černý čaj, ovocné koncentráty, mléko, voda, 
voda ochucená ovocem a bylinkami.
Obědy vydávané do jídlonosičů jsou určeny k okamžité spotřebě.
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Vedoucí ŠJ: Ivana Urbancová                                  Hlavní kuchařky :  Mária Doležalová

                                                                                                                  Jana Babánková


