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Po  13.3. snídaně kakaové polštářky, mléko (A: 01,07)
ranní svač chléb, šunkový salám,máslo, čaj (A: 01,06,07)

oběd polévka cizrnová, těstoviny po lotrinsku,müsli tyčinka,čaj (A:
01,01a,03,05,06,07,09,11)

odpol. sva rohlík, jogurt, čaj (A: 01,07)
večeře bageta,máslo,mozzarella s rajčaty,čaj (A: 01,07)

večeře2 chléb,máslo,kedlubna,sirup (A: 01,07)
Út  14.3. snídaně rohlík,termix, čaj (A: 01,07)

ranní svač koláč,fruko (A: 01,03,07)
oběd polévka bramborová, vařené vejce,čočka na kyselo,okurek,chléb,čaj (A: 01,01a,03,09)

odpol. sva kaiserka,sýr lučina,okurek,čaj (A: 01,06,07,11)
večeře chléb,kuřecí sekaná pečeně s hořčicí, okurek, čaj (A: 01,10)

večeře2 chléb,máslo,sýr maasdamer,sirup (A: 01,07)
St  15.3. snídaně raženka,máslo, džem,mléko (A: 01,07)

ranní svač chléb,máslo,uzený sýr,paprika,čaj (A: 01,07)
oběd polévka česneková, kuřecí plátek na žampionech, kuskus, červená řepa, (A:

01,01a,03,09)
odpol. sva přesnídávka 190g, rohlík,čaj (A: 01)

večeře francouzské brambory,okurek, čaj (A: 01,03,06,07)
večeře2 rohlík, jogurt, čaj (A: 01,07)

Čt  16.3. snídaně chléb slunečnicový,sýr tavený,ředkvičky,mléko (A: 07)
ranní svač bulka,zeleninová pomazánka,čaj (A: 01,03,07)

oběd polévka ragů, mahi-mahi na leču, brambor,ovocný nápoj (A: 01,01a,03,04,07,09)
odpol. sva pudink s kompotem a piškoty, čaj (A: 01,03,07)

večeře vepřový kotlet na kmíně,gnochi, kompot, čaj (A: 01,01a,03,07)
večeře2 tyčinka bongo,ovoce,čaj (A: 06)

Pá  17.3. snídaně sojový rohlík, pomazánkové máslo,mléko (A: 01,06,07)
ranní svač žmolenkový rohlík, ovoce,sirup

oběd polévka jáhlová se zeleninou, vepřová játra na cibulce, rýže, okurek, ovoce,čaj (A:
01,01a,07,09)

odpol. sva rohlík, máslo, šunka, paprika, čaj (A: 01,06,07)
večeře chléb,máslo,plátkový sýr,mléko (A: 01,07)

večeře2 rohlík,termix, čaj (A: 01,07)
So  18.3. snídaně rohlíky, cigáro s hořčicí a kečupem, čaj (A: 01,10)

ranní svač ovoce, čaj
oběd polévka kapustová, kuřecí špagety se sýrovou omáčkou, čaj (A: 01,01a,03,07,09)

odpol. sva chléb lámankový,paštika,sirup (A: 01,06,11)
večeře toustový chléb,česneková pomazánka,paprika,čaj (A: 01,07)

večeře2 perník,mléko (A: 01,03,07)
Ne  19.3. snídaně vánočka, melta (A: 01,03,07)

ranní svač ovoce, čaj
oběd polévka hovězí s mušličkami, vepřová pečeně selská,bramb.kaše,kompot,čaj (A:

01,01a,03,07,09)
odpol. sva chléb ve vajíčku, zelenina, čaj (A: 01,03,07)

večeře rohlíky,máslo,debrecínka, okurek, čaj (A: 01,07)
večeře2 chléb,máslo,uzený sýr,čaj (A: 01,07)

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

01 
01a
03 

Obiloviny obsahující lepek    
Obiloviny - pšenice           
Vejce                         

06 
07 
09 

Sójové boby (sója)            
Mléko                         
Celer                         
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Přejeme  dobrou chuť

Vedoucí ŠJ                      Změna jídelníčku vyhrazena                     Ředitelka

04 
05

Ryby                          
Arašídy (podzemnice olejná)

10 
11

Hořčice                       
Sezamová semena


