
                                              JÍDELNÍ LÍSTEK   1.11. - 5.11.2021                     44.týden

Den Snídaně Přesnídávka Oběd Al. Svačina Večeře Al.

pondělí pol.zelenin. s drožďovými knedlíčky 1,3,7 květák s vejci, 1,3,7

1. zapékané těstoviny se šunkou, 1,3,7 vař.brambory

1.11. ne ne salát zelný s koprem jogurt ov., kompot

2021 nápoj

nápoj  / čaj černý  s citrónem (al.7) čaj černý s citr.

úterý šátečky s marmel., chléb s másl., pol.čočková 1,9 kuře po valašsku, 1,7

bílá káva strouh.sýr Eidam, 1. obal.treska s brokolicí a sýrem, 1,4,7 (smetana,žamp.,kopr),

2.11. paprika, bramborová kaše, 7 citrus.ovoce knedlík špaldový 1,3,7

2021 čaj ov. salát mrkvový s meruňkami grep,

2. domácí buchty s povidly, hruška 1,3,7 nápoj

(al.1,7) (al.1,3,6,7) nápoj /  čaj ovocný (al.)  čaj ovocný

středa 1/2 jablk.závin, twister rohlík 2 ks, pol. polabská 1,9 mexické fazole, 1

čaj ov. ovoce, 1. strbské rizoto se sýrem, 1,9 sýr cottage,  chléb 1,6

3.11. kakao kompot z míchaného ovoce pečivo,

2021 nápoj

(al.1,6,7,8 manle) (al.1,6,7) nápoj / čaj ov. (al.1,7) čaj ov.

čtvrtek chléb s jarní jogurt mix, polévka s játrovou rýží 1,3,9 vepř.medajlónky, 1,7

pomazánkou cereálie, 1. hov.maso vařené, opékané brambory,

4.11. (tvaroh,vejce,ředkvička) mléko rajčatová omáčka, 1,9 preclík dressing bylinkový, 3,7,10

2021 čaj citrus dušená rýže  syp.mákem, čerstvá zelenina

2. cizrna po záhoracku s uz.masem čaj citrus

(cizrna, kys.zelí, slanina)

(al.1,3,6,7) (al.1,6,7) nápoj  / čaj citrus (al.1,6) nápoj

pátek chia pečivo, pletýnka s med. pol.rýžová se zeleninou 1,7,9

tr.sýr,máslo, máslem, 1. vepřové ražničí, 1,9,10

5.11. rajče, ovoce, vař.brambory, ne ne

2021 bílá káva čaj byl. salát okurkový s rajčaty

2 pohankové překvapení, banán 7

(al.1,6,7) (al.1,7) čaj byl./ nápoj

Obědy pomáhají připravovat  žáci SUS - 1.,2, 3.ročník - Kuchařské práce                                    Připravená strava obsahuje alergeny - viz seznam alergenů.

Kuchařka: Božena Drdová,  Karel Schindler                                                                              Dobrou chuť!                                         Změna jídelníčku a alergenů vyhrazena.

Vedoucí:  Renata Žiltová Mléko (al.7) a voda  k obědu každý den. Jídlo uvařené ve ŠK  je určeno k okamžité spotřebě.


