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Po  6.3. snídaně rohlík, jogurt, čaj (A: 01,07)
ranní svač chléb,pomazánkové máslo,mrkev,čaj (A: 01,07)

oběd polévka koprová (kulajda), vepřový kotlet s broskví a sýrem,brambor,čaj (A:
01,01a,03,07,09)

odpol. sva perník,mléko (A: 01,03,07)
večeře chléb,máslo,šunka,čaj (A: 01,06,07)

večeře2 chléb,tavený sýr,čaj (A: 01,07)
Út  7.3. snídaně čokolupínky, mléko (A: 01,05,07)

ranní svač rohlík,máslo,1/2hermelínu,čaj (A: 01,07)
oběd polévka drůbková s fritátovými nudlemi, kuře na paprice,těstovina,čaj (A:

01,01a,03,07,09)
odpol. sva rohlíky,dietní salám,máslo,ředkvičky, čaj (A: 01,06,07)

večeře chléb,budapešťská pomazánka,mléko (A: 01,07)
večeře2 tyčinka bongo,ovoce,čaj (A: 06)

St  8.3. snídaně chléb,sýr lučina,mléko (A: 01,07)
ranní svač chléb, masová pomazánka, čaj (A: 01,03,06,10)

oběd polévka hrachová s krutony, filé na zelenině, brambor.kaše, ovoce,čaj (A:
01,01a,04,06,07,09)

odpol. sva rohlík,termix, čaj (A: 01,07)
večeře srbské rizoto, okurek, čaj (A: 07)

večeře2 chléb,máslo,plátkový sýr, čaj (A: 01,07)
Čt  9.3. snídaně raženka,rybí pomazánka,paprika, čaj (A: 01,04,07)

ranní svač chléb,máslo,uzený sýr,čaj (A: 01,07)
oběd polévka hovězí s tarhoňou, hovězí vařené,rajská omáčka,knedlík,čaj (A:

01,01a,03,07,09)
odpol. sva rohlíky,salámová pomazánka,okurek,čaj (A: 01,06,07)

večeře Palačinky s marmeládou,ovoce,čaj (A: 01,01a,03,07)
večeře2 chléb,máslo, mléko (A: 01,07)

Pá  10.3. snídaně chléb,máslo,vařené vejce,kakao (A: 03,07)
ranní svač loupáček,banán,čaj (A: 01,03)

oběd polévka frankfurtská, čínské nudle se zeleninou a vepř.masem,čaj (A: 01,01a,06,07)
odpol. sva rohlík, lipánek, čaj (A: 01,07)

večeře chléb, párek s hořčicí a kečupem, čaj (A: 01,06,10)
večeře2 přesnídávka 190g, piškoty,čaj (A: 01,03)

So  11.3. snídaně rohlík, máslo,džem, mléko (A: 01,07)
ranní svač ovoce, čaj

oběd polévka krupicová s vejcem, smažený karbenátek, brambor,kompot, čaj (A:
01,01a,03,07,09)

odpol. sva oplatek,mléko (A: 01,06,07)
večeře chléb,máslo,sýr gouda,mrkev,čaj (A: 01,07)

večeře2 rohlík, jogurt, čaj (A: 01,07)
Ne  12.3. snídaně bábovka, granko (A: 01,03,07)

ranní svač ovoce, čaj
oběd polévka zeleninová s bulgurem, mexická pánev, rýže, čaj (A: 01,01a,03,07,09)

odpol. sva chléb,máslo,tavený sýr,čaj (A: 01,07)
večeře rohlík,paštika, paprika, čaj (A: 01,06)

večeře2 banán, čaj
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Přejeme  dobrou chuť

Vedoucí ŠJ                      Změna jídelníčku vyhrazena                     Ředitelka

01 
01a
03 
04 
05

Seznam alergenů: Obiloviny obsahující lepek    
Obiloviny - pšenice           
Vejce                         
Ryby                          
Arašídy (podzemnice olejná)

06 
07 
09 
10

Sójové boby (sója)            
Mléko                         
Celer                         
Hořčice

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


