
                                              JÍDELNÍ LÍSTEK    17.1. - 21.1.2022                     3.týden

Den Snídaně Přesnídávka Oběd Al. Svačina Večeře Al.

pondělí polévka s játrovou rýži 1,3,7 květák.smaženky, 1,3,7

1. plovdivské maso(raj.protlak, česnek) 1,9 bramb.kaše, 7

17.1. ne ne halušky ovoce kompot

2022 2. francouzské brambory se šunkou, 3,7 nápoj 

kys.okurek 10

 černý čaj s citr. / nápoj (al.viz etiketa) černý čaj s citr.

úterý chéb s pom. smet. jogurt, pol.rajčatová s kapáním 1,3,7,9 vepř.pečeně po selsku, 1

šunková pěna, cornflakes, 1. čevabčiči z ml.masa, 7 vař.brambory, 7

18.1. ovoce, mléko vař.brambory, salát okurkový pletýnka s angl. salát zeleninový

2022 čaj ov. 2. pečená křidélka 4 ks  (stehno), slaninou,

šopský salát 200g 7 čaj ov.

(al.1,6,7,12) (al.1,6,7) čaj ov./voda s citrónem (al.1,6,7) bílá káva

středa tyčinka s vanilk. chléb s másl., pol.hrachová 1,9 kuřecí směs na žamp., 1,9

krémem, str.sýr, 1. smažený (pečený) květák, 7 těstoviny

19.1. ochucené mléko polníček, vař.brambory, loupáky 2 ks, 1

2022 čaj ov. dressing bylinkový 3,7,10 mléko 1,6

(al.1,3,7) (al.1,6,7) čaj ov./ nápoj / ochucené mléko (al.1,6,7) čaj ov.

čtvrtek bábovka, zrněný rohlík, pol.celerová s houskou 1,9 opékaný klobás,

hruška, paštika, 1. těstoviny po lotrinsku, 1,3,7 puding s ovocem,fazole na kyselo, 1

20.1. kakao čaj ov. salát z červené řepy s křenem čaj ov- kys.okurek, 10

2022 2. bramb.šišky s mákem, 1,3,7 chléb 1,6

jablko

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

pátek chia pečivo 2ks, šátečky tvaroh., polévka s těstovinou 1,3,9

máslo, tr.sýr, džem, ovoce, 1. svíčková na smetaně, 1,7,10

21.1. sal.okurek, bílá káva kynuté knedlíky 1,3,7 ne ne

2022 čaj ov.

(al.1,7) (al.1,3,7,8,12) čaj ov./ 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.


